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Hem partit d'una certament reduïda informació i escassetat de dades objectives a l'hora d'endegar un projecte
d'aquesta magnitud. Els referents més propers, en la comarca o ciutats de l'entorn, són només aplicables en part.

MEMORIA

Representen un dimensionament que no correspon al municipi de Matadepera, tan per l'extensió territorial urbana
en relació a la rural, com pel particular desenvolupament urbanístic de Matadepera.

PRESENTACIÓ
El resultat final del present treball és una aportació important al coneixement i preservació del patrimoni de la vila,
un treball que s’ha de mantenir viu per tal de seguir preservant, estudiant i explicant la història de Matadepera.
La redacció del present Catàleg de Béns Arquitectònics i Arqueològics així com del Catàleg de Masies i Cases
Rurals s’emmarca en el procés de revisió del Planejament General de Matadepera. Aquest nou document de
planejament general

(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera - POUM) inclou els esmentats

catàlegs.

Aquest document recull i incorpora en la seva totalitat els treballs redactats en relació al Pla Especial de Protecció
del Patrimoni arquitectònic i arqueològic aprovat definitivament en data 19 de juliol de 2007. Aquest POUM per
tant recull íntegrament aquests treballs.

Són el resultat dels treballs d’anàlisi, registre i descripció d'aquells elements detectats en l’àmbit del patrimoni
arquitectònic i arqueològic,en un sentit ampli, de Matadepera a partir d'un mecanisme metodològic senzill :
l'apropament a les diverses fonts d'informació i el treball de camp.

Entenem el conjunt patrimonial no únicament com una singularitat a destacar, sinó com el testimoni necessari de
la pròpia dinàmica històrica i de la memòria col·lectiva, constituint-se com a factor social imprescindible per a
l'estructuració de la identitat ciutadana.

L’estudi abraça un interval de temps que va des de l’Edat Mitjana a la dècada dels anys setanta del segle XX pel
que fa als elements arquitectònics i un període molt més dilatat, de la prehistòria al segle XX, pel que fa als
elements arqueològics.

S’han inclòs un total de 107 fitxes, algunes inclouen més d’un element, que es distribueixen com segueix:
•

68 fitxes d’arquitectònics

•

39 fitxes d’arqueològics

El catàleg , lluny d'esgotar-se en sí mateix, pretén iniciar les reflexions oportunes per endegar els programes que
es considerin necessaris vers la política de patrimoni. Serà a partir d’aquesta aproximació quan es definiran les
propostes d'intervenció que se'n derivin en cadascun dels elements continguts en el catàleg.
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La normativa recull el conjunt de normes que regiran el desenvolupament del catàleg de bens, defineix els nivells
de protecció i determina els criteris d’intervenció en els béns.

S’inclou en la normativa el joc de plànols d’ubicació dels diferents elements:
El document Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics del POUM de Matadepera el formen tres volums:
•
•
•

Elements arquitectònics:
La memòria
La normativa
El catàleg

•
•

Plànol I A- escala 1:20.000
Plànol I B- escala 1:10.000

Elements arqueològics
•

Plànol II A- escala 1: 20.000

LA MEMÒRIA

EL CATÀLEG
L’objecte de la memòria és emmarcar i completar el conjunt del catàleg de bèns alhora que raona i justifica les
opcions de selecció i de protecció establertes.
El catàleg recull totes les fitxes de cadascun dels elements, o grups d’elements, que són objecte de protecció,
Completen la memòria dos annexos.

amb la concreció individualitzada de les parts protegides. Constitueixen el catàleg dos grups de béns patrimonials
immobles:

L’Annex 1 inclou els índex següents:
•
•
•
•

Índex 1: Elements arquitectònics catalogats segons tipologia
Índex 2: Relació d’arquitectes amb el llistat dels elements dels que són autors.
Índex 3: Elements arquitectònics catalogats segons nivell de protecció.
Índex 4: Relació dels elements arqueològics catalogats i els seus conjunts.

•
•

Elements arquitectònics
Elements arqueològics.

L’Annex 2, és un recull de les fotografies de tots els béns arquitectònics catalogats ordenats per tipologies.

LA NORMATIVA
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AMPLIACIÓ DEL CONCEPTE DE PATRIMONI

CONCEPTE DE PATRIMONI
Al nostre país, el concepte de patrimoni també ha anat evolucionant des d’una concepció monumentalista, de
salvaguarda d’edificis concrets, fins una visió més integral, on es parla de paisatge i de qualitat de vida. En aquest
procés s’ha posat en valor l’arquitectura industrial, els conjunts, els ambients i les peces menors de l’arquitectura
rural, entre d’altres.

EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE PATRIMONI

El patrimoni arqueològic també ha guanyat terreny i es va normalitzant la seva presència. Per una banda s’ha
El concepte de patrimoni, que incorpora la idea de la conservació, té una trajectòria força llarga, sovint amb
discursos contraposats però amb unes idees dominants que van evolucionant i que són les que marquen les
distintes etapes. La seva història ens ensenya l’extrema precarietat dels avenços doctrinals i metodològics en
aquesta matèria malgrat la seva aparença fonamentada i volgudament científica.

ampliat el concepte, fins a ser considerant patrimoni arqueològic tot allò que és susceptible d’ésser estudiat amb
aquesta metodologia: l’arquitectura industrial, les masies i peces menors d’arquitectura domèstica. Per altra
banda també s’amplien les àrees de valor arqueològic a catalogar. Així, es prenen en consideració les zones on hi
ha expectativa de troballes, sigui per indicis superficials o per la configuració geològica del terreny. A més,
l’arqueologia com a mètode d’anàlisi s’aplica a l’arquitectura de totes les èpoques i es converteix en suport

La idea de patrimoni neix, al segle XIX, lligada a la idea de monument com un bé que s’ha de conservar i protegir

imprescindible de l’anàlisi patrimonial.

pels seus valors històrics i artístics. Però al mateix temps que es preserva s’aïlla i es descontextualitza, ja que tan
sols es valora la peça i no es té en compte l’entorn. La idea de patrimoni, com a monument, té la seva plasmació
en la Carta d’Atenes de 1931. Desprès s’imposarà el discurs del Moviment Modern amb uns objectius
completament allunyats de la preservació patrimonial.

La necessitat de preservar els entorns de les peces catalogades també es pot entendre com una ampliació del
concepte de patrimoni. És clar que molts elements per sí mateixos no tenen massa valor, si no és en relació a
d’altres de semblants amb els que formen un conjunt difícilment separable. Moltes peces no tenen sentit sense
l’entorn que les ha condicionat en la seva concepció, malgrat que aquest no sigui especialment valuós. La

No serà fins als anys seixanta que s’imposa i es generalitza la idea de considerar patrimoni nuclis urbans
complets. La carta de Venècia, de 1962, concreta i impulsa aquesta nova visió. El centre històric d’aquesta ciutat
es considera en el seu conjunt i es vol preservar la morfologia, les tipologies presents i la població que hi habita.

descontextualització actua en detriment dels béns patrimonials arquitectònics o arqueològics al fer-los menys
intel·ligibles. Una casa suburbana es reforça amb l’existència d’altres del mateix tipus, formant un rengle o bé
confrontades. Un element d’arquitectura rural necessita del seu entorn per ésser comprensible.

La restauració esdevé una disciplina urbanística. La dificultat vindrà alhora de determinar-ne els criteris operatius i
sobretot al concretar-ne la gestió. Als anys setanta Itàlia va ser pionera en la conservació integral dels centres
històrics de diversos municipis que van esdevenir models a seguir.

S’ha posat en evidència que preservar la peça i el context requereix més mecanismes urbanístics que un catàleg.
El planejament general hauria de ser receptiu als valors històrics i paisatgístics. El coneixement i la valoració
patrimonial han d’ésser presents en totes les grans actuacions que es fan sobre el territori. Però a una altra
escala les instal·lacions, el mobiliari urbà, els contenidors, l’enllumenat i l’arbrat- per citar-ne uns quants- són

LA REIVINDICACIÓ DEL PATRIMONI

elements molt importants en la configuració del paisatge urbà i per tant s’han de pautar des dels instruments
adequats.
Durant els anys setanta a molts municipis catalans es van produir moviments ciutadans per a la defensa del
patrimoni. Les mobilitzacions pretenien la salvaguarda d’edificis concrets amenaçats d’enderroc. A principis del

L’ÚS DELS EDIFICIS PROTEGITS

anys vuitanta, amb l’arribada de la democràcia, a molts municipis es fan els primers catàlegs i es redacten Plans
Especials de Protecció de Patrimoni. Són plans defensius fruit del moment en que es redacten que serveixen per
evitar la desaparició de les peces incloses però que no inclouen plans d’actuació ni polítiques de gestió.

Un dels principals problemes que ha tingut el desenvolupament dels plans de protecció del patrimoni ha sigut
l’existència d’edificis en desús. Aquest és sempre el pitjor destí d’un edifici catalogat, comporta

la seva

degradació, de vegades irreversible, i actua com a referent negatiu per avançar en polítiques de recuperació.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:

COMISSIÓ DE TREBALL

EQUIP REDACTOR:

ABRIL 2009

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

PÀGINA - 6 -

necessitat d’actualitzar o modificar les ordenances sobre les condicions estètiques de les edificacions de
La millor opció és sens dubte que els edificis puguin continuar servint per allò pel que varen ser construïts. Però

Matadepera.

això no sempre és possible, ja sigui perquè la funció original en sí ha desaparegut ja perquè l’adaptació de l’edifici
1

La comissió conclou aquesta fase del treball previ a l’encàrrec, amb la redacció de l’acord conjunt on s’hi

als nivells actuals de confort és inviable o molt costosa.

expressen les valoracions i criteris bàsics per endegar aquest catàleg de bèns arquitectònic i arqueològic de
Per pal·liar aquest problema els primers catàlegs que es redacten incorporen algunes mesures incentivadores,
com l’assessorament tècnic, els ajuts directes,... Però aquestes resulten

protecció :

insuficients per fer atractiva una

proposta de reutilizació, sobretot en els edificis de grans dimensions En aquests casos ha d’ésser una bona

El Pla General aprovat l’any 1983 va aconseguir preservar de la pressió urbanitzadora un important nombre

gestió pública, privada o mixta, la que es posi com a objectiu la recuperació d’aquests edificis incorporant-hi usos

d’espais paisatgístics i va realitzar un primer pas per a la protecció del patrimoni arquitectònic amb la inclusió d’un

adients i a poder ser oberts al públic.

llistat d’edificis d’interès històricoartístic.

Una manera d’ampliar les alternatives dels edificis catalogats i donar-los-hi més oportunitats de reutilització és

Correspon ara avançar en aquesta direcció realitzant una revisió del patrimoni arquitectònic per tal d’ampliar, si

ampliant el ventall d’usos admesos, sempre que òbviament siguin compatibles amb una correcta utilització de

escau, el llistat d’edificacions a protegir.

l’edifici.
Amb aquest objectiu es preveu l’encàrrec, per part d’aquesta comissió, d’un Catàleg de béns arquitectònics i
arqueològics de protecció del patrimoni historicoarquitectònic.
REHABILITACIÓ I OBRA NOVA
Aquest Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics hauria d’ampliar la relació d’edificacions i elements
Avui tenim ja força exemples d’edificis patrimonials rehabilitats, amb resultats desiguals des del punt de vista

arquitectònics a protegir, incloent a més dels que tenen un valor arquitectònic o artístic objectiu, els jaciments

patrimonial que han d’ajudat a la reflexió sobre quins són els valors essencials que s’han de preservar. Hi ha

arqueològics i aquells que puguin tenir interès en el procés de formació urbana de la població (des de les

exemples reeixits de la nova arquitectura que conviu i es mescla amb l’edifici protegit, però des del punt de vista

antigues edificacions que tenien una estreta relació amb les tasques agrícoles fins a algun exemple notable de les

de la conservació del patrimoni sovint el mestissatge fa invisible o redueix el valor decoratiu del bé protegit.

edificacions d’estiueig dels anys 40 o 50, o fins i tot de períodes més recents).

La delimitació de conjunts més amplis que abracen diverses peces patrimonials i sobretot l’entorn i els lligams

El Pla haurà de regular els diferents nivells de protecció de les edificacions, determinant aquells casos en què

entre elles és un camí a explorar per evitar que els edificis patrimonials es converteixin en una mena d’icones

s’haurà de conservar integralment i aquells en què es puguin admetre reformes o ampliacions. Finalment, haurà

culturals escampats pel territori.

d’haver-hi un llistat ampli que inclogui aquelles edificacions que podran ser enderrocades, però de les quals
caldrà deixar testimoni gràfic i documental.

EL TRACTAMENT DEL PATRIMONI A MATADEPERA

Els criteris de conservació hauran de permetre la reutilització i revitalització d’aquestes edificacions, evitant la
generalització de mesures excessivament rígides que podrien provocar la degradació de les finques, justament el
contrari del que es vol aconseguir.

LA COMISSIÓ DE PATRIMONI I REORDENACIÓ URBANA
El Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics estudiarà la possibilitat d’aplicació de mesures fiscals que
La constitució de la Comissió de Patrimoni i Reordenació Urbana i les conseqüents sessions de treball de la

tendeixin a facilitar l’aplicació dels objectius del Pla.

mateixa, celebrades fins el mes de març de 2001, plantegen com a objectiu l’ anàlisi de l’actual situació, el debat
dels criteris bàsics que haurien de regir la regulació del patrimoni arquitectònic i, alhora, es fan ressò de la

1

Comissió de Patrimoni i Reordenació Urbana de Matadepera. Acta de la sessió celebrada el 6 de març de 2001.
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L’encàrrec, per part d’aquesta comissió, de la redacció del Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics de

1923-1929 .- Palet i Barba i Joan Solà junt amb d'altres membres del Centre Excursionista de Terrassa realitzen

Protecció del Patrimoni arquitectònic i arqueològic contempla que el seu contingut es complementi i relacioni amb

dues campanyes d’excavació a la Necròpolis de Can Robert. .

6

la redacció d’un Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics de Camins i Fonts i amb la Modificació de les
actuals Ordenances d’edificació. Els tres instruments urbanístics tenen com a objectiu la protecció del patrimoni,

1931.- Declaració de Monument Nacional de l'església de Sant Llorenç del Munt.

incloent-hi a més dels elements arquitectònics, els jaciments arqueològics, les fonts, els camins i tots aquells
7

elements que configuren la identitat patrimonial en un sentit ampli.

1948.- J.Maluquer i Serra Ràfols realitzen una campanya d'excavació en la zona dels Òbits .

1948-50.- L'arquitecte Josep Maria Ros restaura les restes del monestir de Sant Llorenç per a convertir-lo en
PRIMERES INTERVENCIONS

hostal i refugi de muntanya.

Les intervencions en el patrimoni històric i arquitectònic del municipi han estat esporàdiques i de manera quasi

1968.-R. Masdéu recull material arqueològic procedent dels treballs de pavimentació de l'entrada al conjunt

exclusiva s’han orientat a l’estudi i documentació dels elements patrimonials considerats significatius pels

residencial de La Barata .

8

directors dels treballs. Tot emmarcat en el context d’un cert planejament urbanístic que no mostra un incipient
interès per la protecció del patrimoni fins el Pla General d’Ordenació de 1983.

Trobem però abans algunes intervencions de restauració i consolidació física i la molt significativa declaració de

INTERVENCIONS MÉS RECENTS

Bé d’Interès Nacional de 1931 de l’Església de Sant Llorenç del Munt.
1970.- Martí Jusmet, en col·laboració amb el Museu de Sabadell, dirigeix un sondeig de prospecció a la Cova del
Sinopsi de les principals intervencions:

Frare. De 1977 a 1986 s’hi realitzen les campanyes d'excavació sistemàtiques dirigides per A.Martín
2

1868.- S’inicien treballs de restauració del monestir de Sant Llorenç del Munt, dirigits per Anton Vergés .

1970.- Propera a la Cova Negra s’hi localitza una destral tubular de tipologia corresponent al Bronze Final .

1896.- Primeres referències dels jaciments arqueològics de la Cova del Frare i de la Cova de les Ànimes a partir

1971.-Campanya d’excavació a la Cova de les Ànimes

9

10

11

dirigida per Martí Jusmet i R. Ten .

3

dels treballs de Palet i Barba .
1977- 1986.- Es realitzen diverses campanyes d’excavació a la Cova del Frare sota la direcció d’Araceli Martín.
1896.- La Cova de les Ànimes és coneguda com a jaciment arqueològic des de finals del segle XIX , a partir dels
4

treballs de Palet i Barba .

1982.- Campanya d'actuació a la Necròpolis de Can Robert per part del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya per tal de documentar-ne la planimetria.

1913.- Primeres troballes de material arqueològic a la Cova dels Ossos .Tenim notícia publicada pel Centre
5

Excursionista de Terrassa .

6

Centre Excursionista de Terrassa (1935). Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 72.

7

Maluquer, J.i Serra Ràfols (1947-48). Enterramientos de tegulae y losas en la montaña de Sant Llorenç del Munt. "Ampúrias"

vol.X, p.296-300.
2

Vergés i Mirassó, Anton (1871). Sant Llorens del Munt: son passat, son present y venider. Estampa y Llibreria Religiosa y

8

Aquests materials en el moment de realitzar la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, l'any 1988 , eren dipositats sense

Científica del Hereu den Pau Riera. Barcelona.

inventariar en la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa.

3

Palet i Barba , Domènech. (1896). Les coves de Sant Llorenç del Munt. Dins "Egara" p.5-6.

9

4

Palet i Barba , Domènech (1896). Les coves de Sant Llorenç del Munt. Dins "Egara" p.5-6.

10

5

Centre Excursionista de Terrassa (1935). Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 41-42.

"Speleon" núm 19 p. 77-103.

Martí Jusmet, Francesc (1970). Las hachas de bronce en Catalunya. "Ampúrias" núm 31-32, p 105-151.
Martí i Jusmet, Francesc et alt. (1972). El depósito eneolítico de cuentas de collar de la Cueva de Les Ànimes. Dins
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16

Turó de Sant Joan : jaciment pendent d'excavació. Serà durant la campanya de prospecció arqueològica
1985.-Campanya d'excavació d'urgència

11

al Forn de Les Pedritxes per part del Servei d'Arqueologia de la

superficial efectuada per a l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès Occidental que s'hi detecta

Generalitat de Catalunya.

material ceràmic.

1986 - fins 2000.-Diverses intervencions arqueològiques i de consolidació-restauració al Monestir de Sant Llorenç

Can Solà del Racó: el treball previ de prospecció (1981) detecta l'interès del jaciment

del Munt

12

13

a càrrec del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona .

17

. Serà a partir de

la realització de la carta Arqueològica del Vallès Occidental (1988) quan es realitzen els treballs de
18

prospecció electromagnètica, iniciant-se les excavacions l'any 1991 .
1991 – fins 2005.-Diverses campanyes d’excavació al jaciment de Can Solà del Racó.
Serrat del Perrotet: jaciment inèdit pendent d'excavació. Serà durant la campanya de prospecció
1997.-Obres de restauració de l’ermita de Sant Joan de Matadepera ( Can Roure), implicaren també una

arqueològica superficial efectuada per a l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, quan

14

campanya d'excavació arqueològica per tal de documentar-ne la cronologia .

s'hi detecta material ceràmic i de construcció. Part d'aquest material és en l'exposició permanent de la
19

sala del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. .

15

LA CARTA ARQUEOLÒGICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DE MATADEPERA20
Aquest document-inventari recull les dades bàsiques procedents de les diverses campanyes d'excavació
arqueològica efectuades en els jaciments dels municipis que constitueixen la comarca, per tal de constatar-ne la
presència i la seva identificació en el planejament urbà i definir les actuacions d’intervenció que se’n derivin.

Efectuat l'any 1997 per encàrrec de la Comissió de Patrimoni del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de

També inclou aquelles zones amb indicis i expectatives arqueològiques localitzades a partir de la prospecció i/o

Matadepera, mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona. Recull els elements patrimonials del municipi de

documentació històrica.

diferents àmbits i en un sentit ampli :

Realitzada l'any 1989 pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, inclou, a més dels jaciments

Patrimoni immoble: inclou i amplia el llistat dels elements catalogats en el Pla General d’Ordenació fins a

arqueològics ubicats en el terme municipal de Matadepera ja descrits i coneguts fins aquella data, tres jaciments

trenta edificis, sis conjunts arquitectònics, quaranta vuit elements arquitectònics ( camins, feixes i obra de

inèdits :

pedra seca, forns de calç i altres) i catorze jaciments arqueològics.

Patrimoni moble: objectes, elements urbans, col·leccions.

17
11

Font, X. (1985). Memòria de la campanya d'excavació del forn de les Pedritxes. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de

Font, X.i Juan-Muns, N. (1981). Notes sobre les troballes d'interès arqueològic. "L'escletxa". Núm 1, p.8-11. Matadepera.

Centre de Recerca.

Catalunya. Inèdit.

17

12

Arxiu Històric Municipal de Matadepera (AHMM). 1592/17/1989 i 791/48/1986

l'Ajuntament de Matadepera i al servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

13

Viñas i Viñas, Joana (1991). Resultats de les excavacions al Monestir de Sant Llorenç del Munt.Actuacions en el patrimoni

18

Font, X. i Juan-Muns, N. (1988). Informe preliminar sobre el jaciment romà de Can Solà del Racó. Inèdit. Entregat a

Memòries de les diferents campanyes d'excavació realitzades des de 1991. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de

edificat medieval i modern s. X al XVIII. Quaderns científics i tècnics. Diputació de Barcelona. p.171-176.

Catalunya.

14

Gaseta de Matadepera. Abril 1999. Ajuntament de Matadepera. p.3.

19

15

Font, X. i Juan -Muns N. et al. (1989). Carta Arqueològica del Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic

Centre de Recerca.

de Catalunya. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

20

Font, X.i Juan-Muns, N. (1981). Notes sobre les troballes d'interès arqueològic. "L'escletxa". Núm 1, p.8-11. Matadepera.

Font, X.(1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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D'especial interès serà el posterior decret de la Direcció General del Patrimoni, mitjançant el qual entra en vigor la
llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, en el què s'hi especifica que els béns immobles presents en els catàlegs

Patrimoni immaterial: manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa.

incorporats en plans d'ordenació, passin a tenir la consideració de béns culturals d'interès local i quedin alhora
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Patrimoni natural: zones d’interès i espècimens botànics.

Les conclusions a que s’arriba ajuden a aprofundir en la detecció, definició, documentació i valoració del patrimoni
cultural del municipi, que com podem comprovar correspon a una seqüència històrica prou àmplia, que inclou la
prehistòria, la protohistòria, la romanització, el procés de feudalització, el món rural en l'antic règim, (naixement i

LES PÈRDUES RECENTS MÉS SIGNIFICATIVES.

evolució del nucli urbà), el que podríem anomenar arqueologia agro-industrial contemporània fins arribar al
fenomen de l’estiueig i segona residència amb l’expansió i consolidació dels espais urbanitzats que avui

Denominació

Ubicació

Any

coneixem.

Ca l’Agustinet

Cra. Terrassa

1909

Cal Guadall

Sant Joan,4

1896

Lluís Muncunill

1986

Ca la Pepa Quela

Sant Joan,12

1869

Lluís Muncunill

1996

García Cascón

Sant Joan,5

1929

Lluís Muncunill

1976

Cal Lluc

Sant Joan,111

1941

Frederic Viñals

1977

Cal Marc Romeu

Sant Joan,99

1952

Vila Juanico

1996

L’inventari fa palesa la necessitat d’ampliar el llistat d’elements patrimonials a protegir catalogats en el Pla
General.

Arquitecte

Enderrocat
1994

EL PLANEJAMENT GENERAL I LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

El Pla General de Matadepera, aprovat el 1983, ja preveu la redacció d’un Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Artístic i Cultural i inclou un primer llistat de 23 elements d’interès patrimonial que en aplicació de la llei del
Patrimoni Cultural Català han esdevingut Béns Culturals d’Interès Local.

En la memòria del Pla General es fa explícita la necessitat de què les edificacions de les diverses èpoques, així
com el seu entorn, segueixin oferint la seva autèntica imatge, a la vegada que s’integrin amb l’entorn permetent
una lectura coherent del territori, medi urbà i medi natural amb la realitat històrica. Amb aquest objectiu, el Pla
protegeix mitjançant la regulació normativa, determinades zones del casc urbà ( zones de Casc Antic i Suburbana
Antiga) així com edificis aïllats de rellevant caràcter històric (Zona de Verd Privat).

Aquest document regulador introdueix una primera referència al que en un futur hauria d'ésser la redacció del
Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics de Protecció del Patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi.

S'hi defineix, com a eina bàsica pel desenvolupament i aplicació d'aquest futur catàleg de béns arquitectònics i
arqueològics, la possibilitat de regular de forma objectiva totes les actuacions en els edificis i/o entorns catalogats,
així com l'establiment dels diferents graus de protecció, tant pels conjunts com pels elements singulars.
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Ca la Pepa Quela

Ca l’Agustinet

Casa García Gascón
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PLANTEJAMENT DE MECANISMES DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ I ELS PARTICULARS

El tercer objectiu del Catàleg és la definició d'unes bases pel desenvolupament de la col·laboració entre
LA CATALOGACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

I’Administració i els particulars, bé aprofitant els mecanismes que ofereix la legislació actual o bé proposant
mesures per ajudar i fomentar la conservació dels béns.

El primer objectiu del Catàleg és la definició dels edificis i elements que integren la selecció del patrimoni
arquitectònic i arqueològic de Matadepera que són objecte de protecció, per mitjà del document anomenat
catàleg.

LA PROTECCIÓ DELS ELEMENTS CATALOGATS: NORMATIVA I NIVELLS DE PROTECCIÓ

El segon objectiu és la determinació de com han de ser protegits els béns catalogats, definint-ne les parts
protegides per tal d’adequar les intervencions físiques i les activitats d’ús a les característiques del bé.

Amb aquesta finalitat, l’estructura general del planejament i cada una de les seves parts s’ha estructurat de
manera que sigui clarament identificable la documentació informativa de la documentació vinculant.

La definició de com han de ser protegits els béns es fa a un doble nivell: general i individual. Per una banda, a
través de la Normativa que conté les determinacions de caràcter comú aplicables a la totalitat dels béns protegits
o als grans grups que s’han establert, i per altra, a través de les fitxes individualitzades de cada bé.

Per als béns arquitectònics, la determinació de com han de ser protegits es tradueix en uns nivells de protecció
esglaonats, que van des de la conservació integral de determinats edificis, fins a la simple documentació d’aquells
dels quals cal preservar-ne la memòria i el testimoni gràfic però que poden ésser substituïts.

És important remarcar la gran utilitat que té concretar individualment per cada edifici els elements que s’han de
protegir i tanmateix les condicions per ésser reformats. Aquesta concreció permet tenir en compte les
característiques individuals i definir amb més claredat i concreció les mesures de protecció.

Tot i que la protecció significa una mesura de contenció i de conservació, s’entén també com a rehabilitació
inserint funcionalment el bé protegit a la vida urbana.
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Quant als edificis, la visita s’ha iniciat amb el contacte amb la persona responsable, que moltes vegades ha fet

METODOLOGIA DE TREBALL

aportacions verbals de gran interès sobre la història del lloc. Després s’ha realitzat l’observació de les façanes o
els trets de l’edifici que no es poden veure des del carrer, s’ha pogut conèixer l’interior – si s’ha considerat oportú
per part dels amfitrions - i s’ha realitzat un reportatge fotogràfic. Aprofitem per agrair a totes les famílies la
col·laboració que ens han ofert quan ens han obert les portes de casa seva i ens han ajudat a la realització del
treball

RECERCA DOCUMENTAL

En el punt de partida hi ha la recollida exhaustiva en arxius i biblioteques de tots els documents i publicacions que

DISSENY DE LES FITXES MODEL: ELEMENTS ARQUITECTÒNICS I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

poguessin aportar dades per al coneixement de la història del poble en general i de cada edifici en particular.
Aquest apartat ha estat especialment complex donada la diversitat d’edificis i elements arqueològics a
En aquest cas s’han consultat els documents de l’Arxiu Municipal de Matadepera, l’Arxiu Municipal de Terrassa i

documentar.

l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes per tal recuperar notícies d’antigues edificacions , en el cas de masies, o
llicències d’obres i projectes en el cas dels edificis més moderns.

En primer lloc ha calgut decidir quin programa informàtic, del tipus base de dades, ens podria ser més adient.
Cada fitxa recull noms, números, texts, fotografies i plànols.

S’ha consultat la bibliografia existent sobre la història de Matadepera i la que existeix sobre algun arquitecte
concret, autor d’algun dels edificis catalogats, que per la seva projecció ha estat objecte d’estudis monogràfics. En
aquest sentit ha estat de gran utilitat la consulta de l’Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera realitzat per
Xavier Font el 1997.

Hem discutit i assajat els camps de cada una de les fitxes model, ja que a cada tipologia d’edifici sorgien noves
necessitats i finalment hem optat per fer dos models de fitxa diferents, un per als elements arquitectònics i un altre
per als elements arqueològics.

S’han consultat altres plans espacials de protecció del patrimoni realitzats anteriorment en altres poblacions com
ara: Sabadell, Granollers, Terrassa i Barcelona.

Les fitxes contenen una primera part amb una fitxa tècnica, algunes imatges, una descripció i la història del bé i
una segona part que correspon al nivell de protecció i les actuacions a realitzar.

També s’ha consultat la Carta Arqueològica del Vallès Occidental del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya.

Finalment hem escollit el programa Access de Microsoft ja que permet introduir tot tipus d’informació (de text i
gràfica), una bona manipulació de dades i una correcta presentació.

La realització dels plànols que acompanyen el treball ha estat a càrrec de l’arquitecte Marta López, que ha utilitzat
el programa Microstation i ha treballat sobre les bases que ens ha proporcionat el Departament d’Urbanisme de

EL TREBALL DE CAMP

l’Ajuntament de Matadepera.
La segona etapa ha consistit, sempre que ha estat possible, en la visita als béns en estudi.

La dificultat de veure alguns dels béns des de la via pública ha fet necessària l’autorització per apropar-s’hi i

PLASMACIÓ DE LES DADES

poder observar el que restava ocult des del carrer.
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Els resultats obtinguts en el treball realitzat en les etapes precedents ha permès omplir tots els camps de les
fitxes i per tant realitzar un bon corpus de dades, a partir de les quals és possible arribar a conclusions de tipus

La protohistòria significà un primer procés urbà al nostre país, i a Matadepera s’han identificat

quantitatiu i històric.

esporàdiques de material ceràmic corresponent a aquest període, tant al cim del Turó de Sant Joan com al de La

troballes

Mola.
El recorregut per les diferents tipologies d’elements, la comparació de les dades obtingudes, l’observació de les
fotografies, el fet de marcar cada element en el plànol, ha permès confirmar hipòtesi que ens havíem plantejat de

La darrera etapa del món ibèric es tancà amb la romanització, que significà l’establiment de centres de producció

bon començament i descobrir aspectes que restaven amagats a una observació més superficial.

agrària, villae, com la de Can Solà del Racó i possiblement la del Serrat del Perrotet, iniciant-se l’explotació
sistemàtica del recursos de l’entorn.

Aquesta visió del conjunt, en el temps i en l’espai, dóna una perspectiva a la història de Matadepera i la fa arribar
fins els nostres dies.

L’inici del procés de feudalització representà l’adaptació de les estructures existents del món romà a un nou
sistema productiu i de relació de la propietat. Podríem parlar, en aquest sentit, d’una certa pervivència d’aquells
establiments rurals fins ben entrada l’Alta Edat Mitjana, testimoniats en les necròpolis dels Òbits, Can Robert, Can
Solà del Racó.

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS
El factor de creixement i consolidació del feudalisme, més significatiu a partir d’aquest moment, serà la donació al
Aquest aspecte ha estat una constant en la realització del treball. A partir de les informacions recopilades, s’han

monestir de Sant Llorenç del Munt dels diferents alous de Matadepera, iniciat l’any 1013 pel comte de Barcelona,

establert llargues hores de discussió per arribar a la realització de la part més delicada del treball: la normativa de

Ramon Borrell I.

protecció. Aquest apartat conjuga diversos interessos (per citar-los genèricament els històrics i els de progrés)
entre els que ha estat necessari, i no gens fàcil, trobar un equilibri.

La documentació del monestir de Sant Llorenç del Munt referent als segles XII i XIII indica que el terme
23

de Matadepera ja tenia una estructura definida de població rural dispersa en masos . El segle XVI va ser
conflictiu per diverses raons; una de molt important va ser l’inici dels mals anys de collites i de l’aparició
de les epidèmies de pesta, els estralls que comportà la pesta van provocar el despoblament rural, molts
24

masos van quedar deshabitats .

EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE MATADEPERA

Les Guerres de Remença de finals del segle XV acabarien de despoblar les muntanyes de Sant Llorenç
(...) després de la Sentència de Guadalupe de 1486 i l’abolició dels Mals Usos i el fort despoblament del
massís, s’accentuà la crisi feudal. Així l’any 1505 ja no hi havia abat resident al monestir de Sant

ELS PRIMERS POBLADORS. EL POBLAMENT DISPERS

25

Llorenç.

No tenim dades suficients per afirmar que les comunitats paleolítiques, eminentment caçadores recol·lectores,

Pel que fa a les masies del terme, des de l’antiguitat als nostres dies es tenen referències d’un mínim de

21

habitessin aquesta zona, és a partir del Neolític que es fa palesa la presència de l’home . Serà durant el Neolític
quan apareixen les primeres construccions a l’aire lliure, dels grups de la zona però, només en tenim testimoni

63 que han quedat reduïdes a 18, la major part d’elles documentades entre els segles XIII i XV

26

.

arqueològic en les coves i abrics de Sant Llorenç del Munt : Cova del Frare, Cova de les Ànimes, on també s’hi
22

documenten troballes del període del Bronze, junt amb la zona de la Cova Negra .

21
22

23

Canyameres, Esteve (2001). Can Solà del Racó de Matadepera (segles XIII-XVIII). Dins TERME 16, 2001, p.92.

24

Canyameres, Esteve (2001). Can Solà del Racó de Matadepera (segles XIII-XVIII). Dins TERME 16, 2001, p.94

Font, X. Juan-Muns, N. (1986). Els primers pobladors. Dins Guia Urbana de Matadepera. Ajuntament, p.71-73.

25

Ferrando i Roig, A. (1983). El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. P.113

Martí Jusmet, Francesc (1970). Las hachas de bronce en Catalunya. "Ampúrias" núm 31-32, p 105-151.

26

Ferrando i Roig, A. (1983). El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. P.227
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Constituïen el terme de Matadepera, dues parròquies: la de Sant Joan a Can Roure i la de Sant Esteve a Can

seguint simplement el recorregut del camí ral, per això les cases de llevant d'aquesta part alta del carrer no estan

Pobla.

ben arrenglarades ".
27

De gran interès és el document

28

de 1768 que registre les finques existents a Matadepera just abans d’iniciar-se

el procés d’establiments arran del camí ral

:

Quadre cronològic dels primers establiments del nucli urbà

29

Mas Bofí

ANY INICI

ZONA

PROMOTOR

Mas Pèlachs

1768

St. Joan mig llevant

Gorina

Mas Garrigosa

1778

St. Joan mig ponent

Pratginestós

Mas Robert

1786

St. Isidre vorera nord

Pratginestós

Mas Marcet

1805

St.Llorenç mig ponent

Pratginestós

Mas Solà del Pla

1826

St. Llorenç nord ponent

C.Torrella

Mas Torrella (més l’estanc de tabac)

1834

St. Joan sud ponent

Pi de la Serra

Mas Gorina

1835

St. Joan sud llevant

Pi de la Serra

1843

St. Isidre vorera sud

Pi de la Serra

Mas Vinyés
Mas Solà de la Font
Mas Torras

1866

cra.Terrassa-St.Quirze

Pi de la Serra

1879

cra.Terrassa-Balmes

Pi de la Serra

Mas Pobla
Mas Roure
Mas Farrés de Baix
Mas Cellés

1778.- Josep Pratginestós inicia la parcel·lació amb certa planificació del tram mig-ponent de l’ actual carrer Sant

Mas Farrés de Dalt

Joan, amb un casal patró de 25 pams que es construeixen en rengle corregint la sinuositat del camí ral

30

Mas Barata
Casa al camp del Vinyet i Calderols

1786.- Josep Pratginestós inicia la parcel·lació a l'actual carrer Sant Isidre ( límit de propietats entre aquest i Pi

La Casa del Comú tocant l’ermita de Sant Joan
El Monestir de Sant Llorenç

de la Serra de Can Vinyés) amb certa planificació, deixant 8 pams ( 1,55 m. ) a la part de davant perquè quan en

L’ermita de Santa Agnès

Pi de la Serra decideixi fer el mateix quedi un carrer de 3,10 m. d'amplada.

31

La rectoria tocant l’ermita de Sant Joan

1805.- Primer establiment del que serà el carrer Sant Llorenç, (antic camí ral de Terrassa a Sant Llorenç Savall).
EL PROCÉS DE FORMACIÓ DEL NUCLI URBÀ (1768-1871)

Maria Pi (hereva d'en J. Pratginestós estableix el primer casal al camí ral de Sant Llorenç Savall, en el punt on
començava la propietat Pratginestós, seguint la línia del carrer Sant Isidre (...) camí ral que es creuava amb el de
Manresa, més o menys, sobre el punt que avui s'anomena "la farola"

32

L’any 1768 s’inicien les primeres vendes de sòl per a establiments en el que avui entenem com a nucli urbà,
venda realitzada per Narcís Gorina (del mas Gorina ) a Tomàs Martí " un casal per edificar una casa de 54 pams
28

d'amplària per 27 canes de llargària, situada a peu del camí ral i tocant al terme de can Vinyés (actual carrer Sant
Joan, 46 ) i a en Josep Argemir per edificar un casa de 40 pams d'amplària i 27 canes de llargària, és a dir 7,77
m. de façana per 41,85 m. de llargària (...), tot això ho feia segons criteri propi sense cap planificació prèvia,

27

Apeo de todas las fincas y heredades del término de Matadepera arreglado a la canación del año 1768. AMM 372.

Ametller, M. (1997) Els orígens del nou poble de Matadepera. 1768-1868. Parròquia Sant Joan de Matadepera. p 41-42

Col.legi de Notaris. Arxiu de protocols notarials. Not. Pere Llopart, 7-12-1768, f.142 i s.
29

Ametller, M. (1997) Els orígens del nou poble de Matadepera. 1768-1868. Parròquia Sant Joan de Matadepera.

30

Ametller, M. (1997) oput cit. P 72

31

Ametller, M. (1997) oput cit. P 77

32

Ametller, M.(1997) oput cit. P 145
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1826.- Primers establiments a la part alta de l'actual carrer Sant Llorenç des de la cruïlla amb el carrer Sant Joan
són parcel·lacions de la propietat de Can Torrella.

33

1858.- Pi de la Serra establí 68.859 pams quadrats, que comprenien tota la resta del carrer Sant Isidre, tirant avall
fins a trobar la travessia, que ja havia estat planificada, avui carretera de Terrassa a l'Antoni Gorina i Riera...van

1834.- Primer establiment a la travessia del camí ral (actual carrer Sant Joan amb l'actual carretera de Terrassa)

38

construir-hi una era prop de la travessia...més amunt un cobert amb premsa, cups i un pou .

on hi havia el límit que separava les propietats de Pi de la Serra de Can Vinyés de les d'en Barata abans d'en
Gorina. Pi de la Serra va dissenyar unes parcel·les que feien 225 pams de llargària (43,75 m.); l'amplària però a

1866.- Pi de la Serra obre una travessia paral·lela al carrer Sant Joan , ( actual carrer Sant Quirze, establint a

gust de l'adquiridor, segons les seves possibilitats i necessitat. El casal normal era de 25 pams, ... el termini

Jaume Gorina un tros de terreny per edificar-hi de 100 pams d'amplària per 275 de llargària, afrontant a ponent

assenyalat per construir-hi casa era de dos anys o més. Més endavant obligava els adquiridors a tancar el pati del

amb el camí a Sant Quirze de Terrassa i a tramuntana amb la travessia Balmes

darrera amb una paret de pedra i morter de 12 pams d’alçària, que encara avui podem veure

39

34

1835.-El pla urbanístic de Pi de la Serra era prou ambiciós i comprenia edificar una nova parròquia amb la seva

L’EVOLUCIÓ DEL NUCLI URBÀ I EL PLA GENERAL

rectoria en el que seria el nucli central del nou veïnat ...el 4 de gener de 1835 establí a un grup de veïns de la
40

nova vila, els quatre casals que hi havia enfront als establerts a en J.Pi ... dos d'aquest casals servirien per

1914

edificar l'església i els altres dos per la rectoria. Els hi establí pel preu simbòlic de quatre diners de cens anual,

l’Eixampla, en el que s’hi detallen els terrenys edificats i els que d’alguna manera s’hi projecta la urbanització.

cens que a continuació els hi va redimir. El primer adquiridor Jaume Pi i Robert, carrer Sant Joan, 31,establert a la

Pertanyen a la zona de corona urbana immediata al nucli històric. L’autor d’aquest pla és Manuel Duaygues.

Un dels primers elements de planejament que trobem documentats serà el

Pla General i Zona de

mateixa cantonada del camí ral AHT Not F.Huguet, 24-12-1834, f.349, li va establí 50 pams, és a dir dos casals
41

...en aquest doble casal hi construí una gran casa. Als baixos hi havia els cups, les premses i el celler. La part

1933

dels dalts, en ser ell mateix l'alcalde, serví, segons les circumstàncies i èpoques, per a les diverses necessitats

E 1:1000 d’en Josep Vila Juanico. També recull la zona anomenada d’eixampla: al nord el tram del passeig

municipals. Durant un temps hi hagué sala de ball i cafè

35

Període de l’Ajuntament Republicà de Matadepera en el que trobem documentació amb plànol parcel·lari

Arnau i al sud la xarxa de carrers projectada de la zona de Can Vinyers.
Els anys 30 comencen a sortir les primeres torres habitatges unifamiliars aïllades, destinades a segona

1843.- Domènec Pi de la Serra decideix emprendre la seva part en la formació del carrer de Sant Isidre. En Josep

residència, trobem bàsicament aquesta tipologia d’habitatge primer en el sector de la Plana.

Pratginestós havia format la part nord del carrer, deixant els 8 pams lliures davant les façanes perquè servís de
42

carrer quan el propietari de can Vinyés també ho fes....ara fa el mateix a la banda sud del carrer, quedant , per

1942

tant, un carrer de 16 pams, o sigui 3,10 m. d'ample.

barri de Sant Llorenç. S’acullen a la legislació de l’Eixampla,

1846.-Domènec Pi de la Serra inicià, l'any 1846, els establiments del carrer Sant Joan pel costat de llevant...

anterior a la llei del sòl de 1956. Responen a la incipient demanda de segona residència.

Fins els anys 50 es desenvolupen al voltant del casc sectors de ciutat jardí : La Plana, La Muntanyeta, el

36

iniciant amb l'establiment de 25 pams a en Joan Cortès, just al costat dels terrenys reservats a rectoria i església
... aquesta casa fou venuda al bisbat el 15 de març de 1904

37

, per fer l'ampliació de l'església en la seva forma

actual de tres naus, inaugurada l'any 1917.

33
34
35

38

Ametller, M. (1997) op. cit p.218.

Ametller, M.(1997) oput cit. P 153

39

Ametller, M. (1997) op. cit p.220.

Ametller, M.(1997) oput cit. P 200

40

Plano General y zona de ensanche.Terrenos edificados y terrenos por edificar.19-2-1914. Autor: Duaygues, Manuel. Arxiu

Ametller, M.(1997) oput cit. P 203

Històric Municipal de Matadepera 539/01/118.

36 36

,

37

41

AHT.Not. Joan Daura d'Olesa, 11-10-1846, f.331

APM. Lligall núm. 1. Escriptures públiques, per fer l'ampliació de l'església

Ajuntament Republicà de Matadepera.1933. Arxiu del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Documentació

Projectual C 1015/291, plànol parcel.lari E 1:1000. Autor Vila Juanico, Josep.

Ametller, M. (1997) op. cit p.207. ( veure interesant dibuix façana projecte església de l'arquitecte Josep Simó, 1862 ADB.

42

Construcció i reparació de temples, A-9.- Ametller, M. (1997) op. cit p.239.)

Proyecto urbanización La Muntanyeta. Vila Juanico, José. 1946-1955

AMM/539/01 Proyecto urbanización barrio de Sant Lorenzo. Federico Viñals.1942
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43

, amb l’aprovació

del Pla General d’ordenació i el posterior creixement a partir de l’aprovació dels Plans parcials entre 1964-1970 i

Fins 1950 el sòl urbanitzable era d’unes 4 Ha, mentre que a la dècada de 1980 passa a ser de 760 Ha i

1972-1976, plans

1435 Ha amb els plans parcials aprovats.

d’iniciativa privada en sòls exteriors a la corona urbana, i en finques rústiques d’un únic

propietari:
1983. Aprovació del vigent Pla General d’Ordenació.
1964

pp

Can Prat

31.34 Ha

87 parcel·les

1965

pp

Les Pedritxes

31.14 Ha

85 parcel·les

1969

pp

Cavall Bernat

134.67 Ha

466 parcel·les

1969

pp

Pla de Sant Llorenç

116.11 Ha

368 parcel·les

1970

pp

Sant Llorenç dels Pins

20.11 Ha

154 parcel·les

1970

pp

Can Torrella

53.10 Ha

412 parcel·les

1972

pp

Ampliació de Les Pedritxes

120 Ha

360 parcel·les

1974

pp

Can Robert

303.42 Ha

159 parcel·les
255 parcel·les

1974

pp

Can Solà del Racó

228.69 Ha

1976

pp

La Riba

416.40 Ha

De l’estudi realitzat per M. Artigas

44

se’n desprenen interessants conclusions :

Aquestes urbanitzacions s’inclouen en el PGO dins de la qualificació de sòl rústic, justificant-ne, en
l’ordenació, la baixa densitat.

L’oligopoli de la propietat del sòl ( més del 50% planificat pertany a un sol propietari) fa que el procés
d’urbanització s’estableixi en un determinat ordre :
Urbanització, parcel·lació i edificació.

La incorporació d’aquests nous sectors de planificació en el mercat del sòl era injustificada des del punt
de vista de l’equilibri territorial, per l’agressió als valors naturals i paisatgístics del medi, així com des del
punt de vista de la demanda, que semblava estar saturada (…) planificació parcial d’una gran part del
terme municipal, amb creixement de molt baixa densitat i que gràcies a l’acció de l’obra urbanitzadora
sobre el medi ambient, trenca l’equilibri dels macrosistemes naturals (…) de les 2551 Ha del terme
municipal, 1435 tenen pla parcial aprovat. (…)

El paisatge actual (1983), reflecteix una profunda artificialització conseqüència de l’elevada acció
urbanitzadora.

43

Artigas, Miquel (1983) Estudi de les Intervencions Immobiliàries a Matadepera durant el període 1961-1980. PGO de

Matadepera.
44

Artigas, M. (1983) oput cit
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dóna a una gran entrada. En aquesta planta també sol haver-hi la cuina, el graner, el celler i l’escala. A dalt la

ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

planta és anàloga, amb una gran sala central on donen les cambres.

A l’hora de valorar la masia, a més dels aspectes històrics, s’ha de considerar la construcció residencial en sí,
amb les seves estances interiors, la morfologia volumètrica del conjunt amb tota la sèrie de construccions

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

annexes, com poden ser els corrals, els pallers o els forns, així com també els espais immediats a l’edificació com
Per establir la classificació dels grups tipològics s’ha partit de la pròpia definició de tipologia, desgranant els

són les eres, els barris i els patis.

edificis en el què tenen d’essencial, les seves característiques, estructurals i espacials i la seva distribució i
organització funcional. A partir dels grans grups s’ha buscat la correspondència entre les diverses tipologies i les
etapes de creixement de Matadepera i els teixits urbans generats.

La tipologia esdevé un paràmetre per valorar i analitzar a més d’aquelles arquitectures històricament

Un altre aspecte important a considerar és el fet de què la masia és una construcció envoltada de camps, amb
uns accessos i una organització marcada pels camins i les feixes que s’han de respectar.

ELS CONJUNTS ARQUITECTÒNICS

reconegudes, ja sia pel seu caràcter monumental ja sigui pel seu valor artístic, aquelles altres sorgides d’unes
necessitats concretes i d’una aspiració de bellesa, que pel seu caràcter anònim i per la seva abundància i
quotidianeitat havien estat fins fa poc valorades.

Aplega conjunts formats per diverses construccions que s’han anat bastint i modificant al llarg de molts anys
doncs el seu origen es remunta a l’Edat Mitjana. Una altra característica és la seva ubicació isolada al mig del
camp lluny del nucli urbà. Tots tenen més d’un habitatge i amb l’arribada del fenomen de l’estiueig es van
condicionar per encabir-hi aquest nou ús.

Classificació dels edificis:
LA MASIES
HABITATGE AGRÍCOLA ENTRE MITGERES (1768-1850)
Les masies són edificacions residencials emplaçades originàriament al camp, malgrat el creixement urbà del
municipi n’hagi absorbit un bon nombre. Són un testimoni del passat agrícola de Matadepera, quan el municipi era
solament un conjunt de masies disperses amb l’ermita de Sant Joan per parròquia.

La masia és una casa agrícola aïllada que neix paral·lela al procés de repoblació del territori i està basada en el
sistema familiar d’explotació de la terra. Compren, a més del propi edifici i els seus annexos, el conjunt de
l’explotació: els camins, els boscos i les terres de conreu, dividides en feixes per adaptar-se als pendents del
terreny. També hi estan relacionats altres elements com els forns de calç, les pedreres i els trulls.

L’edifici de la masia es basa en un sistema espacial modulat, basat en la crugia. El tipus de masia més abundant

Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, ja que es van bastir al camí ral
que anava de Terrassa a Manresa. Tenen en comú l’antiguitat i la tipologia parcel·lària.

Les cases estan arrenglerades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos
cossos (d’uns 4 o 5 m cada un) i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la
profunditat de la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les activitats agrícoles
que hi tenien lloc, i unes finestres molt petites tant en la planta baixa com en la planta pis. A la part del darrera,
dins la mateixa parcel·la, hi ha l’hort i a l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les
tasques agrícoles (cups, forn de pa). Com element constructiu característic hi troben la volta de maó pla.

és el que en té tres, amb la del mig més elevada i una coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la
façana principal. L’estructura és de murs de càrrega que ocasionalment pot haver-se substituït per una estructura

Tenen com a valor principal pertànyer a una època de la qual, a Matadepera, en queden pocs vestigis.

porticada.

Orientada a migdia té sovint dues plantes. La planta baixa, amb porta central, gairebé sempre de mig punt que

HABITATGE ENTRE MITGERES (1850-1910)
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S’inclouen dins d’aquest grup les cases que tenen com a característica comuna l’amplada de la parcel·la,
l’alineació de les façanes i la construcció entre mitgeres.

Hem anomenat conjunts familiars de torres als conjunts que tenen com a característica comuna el fet de
pertànyer a una única família. Tots ells estan formats per varies edificacions aïllades (torres unifamiliars, capella,

L’habitatge agrícola entremitgeres amb el temps evoluciona, guanya profunditat i alçada, malgrat segueixi tenint

annexes,...) que comparteixen un ampli jardí i estan closos per una tanca unitària amb un únic accés. Des del seu

planta baixa i pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa guanya

origen van ésser projectats com un conjunt format per diversos edificis, el què els hi dóna una unitat funcional,

llargada i s’hi posa una reixa, l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

formal i estilística.

CASAL AMB JARDÍ

Són promocions fetes als anys quaranta i primera meitat dels cinquanta per la burgesia industrial terrasenca que
va trobar a Matadepera el lloc ideal on establir-se.

La característica essencial dels casals és l’amplada, de dos cossos o més i la presència del jardí. Trobem casals
amb només jardí o pati posterior i d’altres casos en els que el jardí envolta tot l’edifici malgrat no es tracta encara
de torres, ja que les façanes laterals no estan formalitzades. L’alçada dels casals pot ser d’una o de dues plantes.

PROMOCIONS DE CIUTAT JARDÍ

La façana dels primers casals s’organitza sota normes clàssiques: simetria i degradació d’obertures, si hi ha més
d’una planta. Els acabats estan cuidats i hi destaquen la presència de cornises i de mènsules. Amb el temps el

Aquest grup el formen torres unifamiliars aïllades que tenen com a tret característic formar part d’una promoció de

llenguatge de la façana evoluciona adaptant-se als estils de l’època.

ciutat jardí. És a dir, que tant el projecte com la construcció dels edificis es va fer de manera unitària i per tant són
unes àrees especialment homogènies. Les torres estan en parcel·les individualitzades però tipològicament i

Els casals amb jardí es situen al centre urbà en carrers on predominen les edificacions alineades al carrer. Són un

formalment formen un conjunt unitari. Eren freqüents les promocions destinades a habitatges d’estiueig que es

precedent de les torres i tenen l’origen en el fenòmen de l’estiueig.

llogaven per períodes d’un any. Les promocions es construïen en varies etapes, cada any s’hi construïen alguns
habitatges.

TORRES
També es dóna el cas d’una promoció feta d’un grup de propietaris – usuaris que es posen d’acord per portar a
La torre és caracteritza per ser un edifici aïllat, situat al mig de la parcel·la i rodejat per un jardí al que donen totes

terme la construcció dels seus habitatges.

les façanes. Moltes torres tenen una torre mirador que es veu de lluny i que en serà l’element més destacat.
L’edifici, inclosa la coberta, es fa volumètricament complex i s’estén cap a l’espai enjardinat amb porxos, pèrgoles

EDIFICIS PÚBLICS

i altres elements. El jardí pren molta importància, es tanca darrera reixes i es converteix en un espai més de la
casa, on fer-hi vida, per això es dissenya amb cura i s’omple de vegetació.

Aquest grup està definit per l’ús públic que tenen o tenien aquests edificis quan es van construir. Les tipologies en
què es poden classificar no són tant clares com les de ús residencial, on la quantitat i la producció massiva ha

Cronològicament, les torres, com a tipologia, s’estenen des de principis de segle XX fins a l’actualitat. Formalment

definit i concretat molt més els tipus. En aquest cas els referents tipològics cal cercar-los en àmbits mes generals,

es van anar adaptant als estils de cada època. El programa i la distribució interior també varen evolucionar. En les

fora del propi municipi.

gran torres d’estiueig el programa incorporava les estances del servei, sovint properes als àmbits de treball i amb
una porta d’entrada a part. Tanmateix al ser edificis que sols s’utilitzaven una temporada, i sempre a l’estiu, no

AMBIENTS

estaven condicionades per ésser habitades a l’hivern.
Sota aquest epígraf s’han considerat fronts edificats de cases unifamiliars entre mitgeres que conserven encara
La torre és una tipologia que neix lligada a l’estiueig i es converteix amb el símbol de la classe benestant.

els trets arquitectònics essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge agrícola bastit arran de camí i les
seves successives transformacions.

CONJUNTS FAMILIARS DE TORRES
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ELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

Els jaciments s’han classificat en grups que vénen definits pels paràmetres que detallem a continuació i que estan
basats primer en el tipus de jaciment i després en els indicis i les notícies que d’aquest es coneixen

CLASSIFICACIÓ DELS JACIMENTS

Els espais d’interès arqueològic i paleontològic s’han classificat en tres grups:

Grup A: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per diversos elements.

Zona on s’identifiquen diferents elements arqueològics o paleontològics immobles, excavats o no, que es
relacionen entre si ja sigui a nivell funcional i/o estructural o per un nivell de proximitat significatiu.

Grup B: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per un sol element.

Zona on, fruit d’una actuació arqueològica o d’una troballa fortuïta, s’hi han localitzat materials mobles o
estructures susceptibles de ser excavades o documentades amb metodologia arqueològica.

Grup C: Espai d’expectativa arqueològica i paleontològica

Quant a l’espai arqueològic: zona de la qual es té coneixement de l’existència d’ocupació o ús per part de
les comunitats humanes gràcies a les referències documentals escrites i no se’n té en canvi, en
l’actualitat, evidències materials.

Quant a l’espai paleontològic: zona on les característiques geològiques del terreny siguin indicatives de
l’existència de restes d’aquest tipus.
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El patrimoni arqueològic es regula específicament en el Capítol IV del Títol II de la Llei 9/93. Recentment el decret
78/2002, de 5 de març, ha concretat diversos aspectes de regulació de les intervencions arqueològiques, del
tractament de les restes obtingudes i del control que s’ha de fer des de l’administració.

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
LA LLEI D’URBANISME
La Constitució Espanyola del 1978 estableix com una funció pública el vetllar i garantir la preservació del
patrimoni històric i artístic. En l’article 46 estableix :

A nivell de legislació urbanística l’episodi més recent ha estat l’aprovació de la llei 2/2002 d’Urbanisme. Com a
principi general d’actuació urbanística, aquesta llei en l’article 3 estableix, com a concepte de desenvolupament

Els poders públics garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i
artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat. La

urbanístic sostenible, el conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.
Al mateix temps configura la defensa del patrimoni d’una manera més concreta obligant al catàleg de bens
Cal fer notar que no es vol assolir solament la protecció dels béns patrimonials d’una manera passiva, sinó que es
vol la promoció i l’increment d’aquest béns. Tanmateix en l’article 44 es diu que els poders públics promouran i

arquitectònic i arqueològic a determinar els valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals, demanant-ne el
mateix catàleg en els següents termes:

tutelaran l’accés a la cultura al qual tothom té dret.
Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins,
El conjunt de la legislació aplicable a la protecció del patrimoni, tant si ha estat o no redactada específicament per

paisatges o béns culturals, les administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que

aquesta finalitat, configura un espai normatiu complex a causa de la seva dispersió i de la fragmentació de

calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories

disposicions que en resulten. Com a norma fonamental que obliga als ciutadans i als poders públics, la

establertes per la legislació sectorial aplicable són part integrant de la documentació imperativa del pla

Constitució garanteix la conservació del patrimoni com s’ha dit més amunt i alhora el dret de propietat sotmès a la

corresponent.

funció social.

EL PLA ESPECIAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I SERRA DE L’OBAC
LA LLEI DEL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
Una part del terme municipal de Matadepera forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de
A Catalunya la Generalitat té competència exclusiva en matèria cultural i per tant sobre el patrimoni històric,
artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic. La seva regulació es fa mitjançant la Llei 9/93, Llei del
Patrimoni Cultural Català, aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei parteix d’un concepte ampli de
patrimoni que abasta el patrimoni moble, l’immoble i l’immaterial, siguin de titularitat pública o privada.

l’Obac, regulat per un Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics modificat i ampliat l’any 1998. En el Capítol II
del text normatiu d’aquest Pla es regulen els usos i les condicions bàsiques de l’edificació. El criteri principal per a
la intervenció en els edificis de caràcter patrimonial és la conservació i recuperació de les constants
arquitectòniques i tipològiques. Tanmateix s’admet la reconstrucció de les edificacions tradicionals que es trobin
enrunades totalment o parcialment.

La llei de patrimoni cultural català estableix diferents nivells de protecció del patrimoni en funció del seu interès,
classificant-lo en diversos tipus amb diferents efectes jurídics cada un d’ells. Es crea la figura dels béns culturals
d’interès local, els instruments de protecció i de control dels quals recauen principalment en els municipis. És
important recordar que la llei clarifica que la protecció dels béns immobles es concreta a través de la legislació
urbanística.
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mesurables aplicant uns estàndards econòmics, els beneficis tampoc són numèricament quantificables ja que són
fonamentalment culturals i a llarg termini.

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

És un fet que per estudiar i recuperar el patrimoni arquitectònic i arqueològic, cal estimular la inversió en aquests
béns. Els estudis patrimonials i les excavacions arqueològiques suposen unes despeses que s’afegeixen a les

FONAMENTS DE DRET

obligacions de manteniment i bona conservació dels edificis. Les inversions privades, un cop acceptada la
Alhora de fer una aproximació al tema econòmic i financer cal partir del que determina la legislació vigent:

limitació que per les finques imposa la inclusió en el present Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics, no es
produeixen automàticament i dependrà de què el propietari tingui interès per aquest tipus d’inversions i es senti

•

La Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, en el Títol III, article 59, estableix:

recolzat per alguna mesura de suport.

1. Els propietaris i els titulars de drets sobre béns culturals d’interès nacional i sobre béns culturals
catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals que, en l’àmbit de les competències respectives,
determinen la legislació de l’Estat, la legislació de la Generalitat i les ordenances locals.

Per endegar una política de recuperació del patrimoni cal des de l’administració publica establir ajuts que
disminueixin l’esforç del propietaris sobretot en aquells aspectes preceptius que no es tradueixen directament en
millores en l’edifici, com són: els estudis patrimonials i les excavacions arqueològiques.

2. Els béns culturals d’interès nacional estan exempts de l’impost sobre els bens immobles, en els
termes fitxats per la Llei de l’Estat 39/1988 de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals.
Les obres que tenen per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats
d’interès nacional gaudeixen també d’exempció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

La protecció, conservació i millora dels béns patrimonials suposen una millora cultural i paisatgística del espai on
es troben i en definitiva de tot el municipi del que formen part. La proposta que es fa, es fonamenta en la idea de
que les obres de conservació fetes en edificis catalogats beneficien a tots els edificis del municipi.

Aquestes exempcions no donen lloc a la compensació amb càrrec als pressupostos de la Generalitat
en favor dels ajuntaments.
PROPOSTA ECONÒMICA
•

La legislació urbanística vigent no especifica per a plans d’aquesta categoria quin hauria de ser el
contingut del denominat estudi econòmic i financer el que planteja una notable indefinició alhora d’abordar
el tema.

•

Col·laboració amb els particulars

La col·laboració amb els particulars podrà portar-se a terme mitjançant:
•

Legislació estatal Real Decreto 1020/93, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de
valoración y el cuadro marco de volores del suelo y de las construcciones para determinar el valor

-

catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

El foment a traves de la tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris, de
la reutilització i modificació dels usos permesos, per tal d’afavorir el manteniment i
modernització des edificis protegits.

FONAMENT DE LA PROPOSTA

-

El reconeixement de desgravacions tributaries i fiscals als immobles catalogats, dins dels
límits autoritzats per la legislació vigent.

És una idea acceptada que un Catàleg d’aquestes característiques, es a dir, un Catàleg que té com a objectius la
protecció, la defensa i la revitalització del patrimoni, suposa la consecució d’uns valors que desborden l’àmbit

-

La concessió d’ajuts a aquells propietaris o promotors que assumeixen al seu càrrec les
despeses dels estudis patrimonials així com les despeses derivades de les prospeccions i

d’una comptabilitat merament econòmica. Els costos de portar a terme un Catàleg de patrimoni no són
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excavacions arqueològiques fetes amb els corresponents permisos del Servei d’Arqueologia

Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aún cuando se

del de la Generalitat de Catalunya.

impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras
similares.

-

Paral·lelament a les mesures anteriors l’Ajuntament, d’acord amb el seu pressupost i
possibilitats, podrà adoptar les mesures de foment i actuació econòmica positiva.
-

•

Pel que fa a l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, el Ple de l’Ajuntament de
Matadepera, en data de 18 de desembre de 2006 va aprovar la Ordenança Fiscal número 2.5 que

Beneficis fiscals

estableix diverses bonificacions de l’impost, per els edificis inclosos en el catàleg del Catàleg de béns
Les determinacions proposades per aquest Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics comporten

arquitèctonics i arqueològics de Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera.

repercusions en les recaptacions d’impostos amb les següents característiques segons els tipus de béns:
De conformitat amb l’article 103.2 del TRLHL, s’estableixen les següents bonificacions sobre la quota
a) Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), segons l’article 59 de la Llei de Patrimoni Cultural
Català 9/93 de 30 de setembre, estan exempts de l’impost sobre bens immobles (IBI), en els termes
fitxats per la Llei de l’Estat

39/1988, de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals.

Igualment estan exemptes de l’impost sobre instal·lacions i obres aquells que tinguin per finalitat la

de l’impost, que no superaran mai el 75% (excepte per als centres de primària que ascendirà al 95%),
a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstancies socials, culturals, històriques o artístiques que justifiquin
aquesta declaració en els supòsits següents:

conservació, la millora o la rehabilitació.
Les obres en edificis i elements inclosos en el catàleg del Catàleg de béns arquitèctonics i
b) La resta de béns catalogats gaudeixen dels següents beneficis fiscals:

-

Pel que fa a l’impost sobre bens immobles (IBI), s’aplica la norma 14 del RD 1020/93 que
estableix els coeficients correctors del valor del sòl i de les construccions, coeficient L per a les

arqueològics de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera:

a) Edificis i elements amb grau de protecció integral: una bonificació del 50% sobre la quota de
l’impost.

finques incloses en catàlegs i plans especials de protecció: “Fincas afectadas por cargas
singulares. En caso de fincas con cargas singulares por formar parte de conjuntos oficialmente

b) Edificis i elements amb grau de protecció parcial: una bonificació del 25% sobre la quota de
l’impost.

histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de protección, se podrán
aplicar los siguientes coeficientes, en función del grado de protección:

c) Elements arqueològics: una bonificació del 75% sobre la quota de l’impost.

Potección integral ( la naturaleza de la intervención posible es la de conservación; se permiten
obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidacion de sus elementos) : 0,70

Protección estructural (la naturaleza de la intervención posible es la de canvio de uso o
redistribucion ): 0,80

Proteccion ambiental (la naturaleza de la intervención posible es la de renovacion por vaciado o
sustitución interior incluso la reproduccioón formal del cerramiento exterior): 0,90
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El Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics obligarà a tothom als efectes establerts en la llei 2/2002,

NORMATIVA

d’urbanisme. El seu desenvolupament correspon tant a la iniciativa pública com privada sense que això
disminueixi les atribucions municipals en ordre a la tramitació i aprovació d’aquestes iniciatives.

TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 5. Revisió i modificació

Seran motius de revisió del Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics:
Article 1. Marc legal

1. La revisió del Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics General de Matadepera.
2. L’aparició de nova legislació sobre patrimoni que incideixi substancialment en el tema.

El Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics es formula d’acord amb les prescripcions de la Llei
La modificació del Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics, si s’escau, haurà de seguir la mateixa

2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (art.67.1a i 69), així com d’acord amb la normativa sectorial sobre

tramitació que la seguida per la seva l’aprovació, d’acord amb la legislació urbanística.

protecció del patrimoni, especialment la Llei 9/1993, del 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
(articles15,17,33.2 i del 51 al 53).

Article 2. Objecte
Article 6. Interpretació
El Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics té per objecte:
1. Les determinacions d’aquest Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics s’interpretaran atenent al seu
contingut i als objectius exposat a la Memòria.
1. Protegir els edificis, els conjunts, les àrees arqueològiques i paleontològiques,
els elements
arquitectònics i arqueològics i els espais urbans que per les seves característiques arquitectòniques,
històriques, ambientals, tradicionals o paisatgístiques siguin mereixedors d’aquesta protecció.
2. Establir el règim d’edificació i la normativa especifica per regular les intervencions en els béns objecte de
protecció.

2. En cas de dubte o contradicció entre els diferents documents del Catàleg de béns arquitèctonics i
arqueològics, es considerarà vàlida la determinació que suposi una major protecció dels béns catalogats.
Article 7. Activitats de l’Ajuntament

3. Establir i fomentar les mesures i les actuacions públiques i privades necessàries per a la conservació,
recuperació i millora dels béns objecte de protecció.

L’activitat municipal encaminada a la protecció i millora del patrimoni històric i arquitectònic es podrà
desenvolupar mitjançant:

Article 3. Àmbit
1. La modificació i la revisió, si s’escau, del Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics.
L’àmbit del present Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics comprèn la totalitat del municipi
de Matadepera.

2. La inclusió en la programació municipal de les previsions necessàries per a la realització d’obres i serveis,
tant de manteniment com d’inversió, que tendeixin a complir les determinacions d’aquesta Normativa.
3. La col·laboració amb ens públics i privats quan aquests portin a terme activitats de salvaguarda, millora i
foment dels béns objecte de protecció.

Article 4. Vigència, obligatorietat i competència

El Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics com a document subsidiari del POUM, tindrà vigència
indefinida; aquesta s’iniciarà amb la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el DOGC.
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4. La col·laboració amb els propietaris dels béns catalogats i l’establiment de mesures de foment,
cooperació, ajut tècnic i econòmic per afavorir la conservació i millora dels béns protegits.
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2. L’incompliment del deure de permetre l’accés dels investigadors i la visita pública als béns culturals
d’interès nacional (article 71, punt 3 apartat b)
3. L’incompliment del deure de permetre l’accés dels especialistes als béns catalogats (article 71, punt 2
apartat c)
4. La realització d’intervencions sobre béns culturals d’interès nacionals i sobre espais de protecció
arqueològica sense llicència urbanística o incomplint-ne els termes (article 71, punt 5, apartat b)
5. Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d’interès nacional o sobre béns catalogats no
aprovades pel Departament de Cultura (article 71, punt 5, apartat c)

5. La regulació de llicències d’obres en els béns protegits d’acord amb les determinacions d’aquest Catàleg
de béns arquitèctonics i arqueològics i amb la legislació vigent.
6. L’adquisició i expropiació dels béns catalogats quan existeixin circumstàncies que ho justifiquin i ho
legitimin, en la forma establerta en la normativa aplicable.
7. Ordenant als propietaris dels béns catalogats l’execució de les obres preceptives per l’adequada
conservació del bé.

Article 10. Sol·licitud de llicència per intervencions en béns catalogats. Documentació mínima.
8. Amb l’actuació subsidiària en el cas de la no execució per part de la propietat de les obres definides com
a preceptives.
Les sol·licituds de llicència per intervencions en béns catalogats a més de la documentació establerta
9. Vetllant per l’entorn del béns catalogats: ordenant adequadament el mobiliari urbà que pugui interferir en
els béns catalogats (rètols de tràfic, contenidors d’escombraries, il·luminació,..) i regulant els usos (places
d’aparcament o altres) que n’impedeixin el gaudi.
10. Amb la promoció dels mecanismes per la difusió dels coneixements derivats dels estudis patrimonials i
de les intervencions arqueològiques.

d’acord amb el tipus d’obra a realitzar, haurà d’acompanyar-se de la següent documentació:

1. Memòria justificativa
2. Memòria descriptiva amb expressió de:
• L’estat de l’àmbit protegit
• L’estat de l’objecte d’intervenció
• Els usos actuals

Article 8. Deures dels titulars

Els titulars dels béns protegits per aquest catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics estan obligats a
preservar-los i mantenir-los en la seva integritat i valor patrimonial, realitzant les obres que evitin el
deteriorament dels elements visibles i no visibles i en especial:

1. Els que afecten a la solidesa estructural del conjunt.
2. Els que afecten a les cobertes i als tancaments.
3. Els que evitin les humitats i altres patologies que afectin la bona conservació de l’edificació.

3. Memòria constructiva raonada de la intervenció a realitzar amb expressió de:
• Materials, textura i cromatisme
• Mesures especifiques a adoptar
4. Plànol de situació a escala 1/500 amb expressió de:
• L’àmbit protegit
• Les cobertes
• Situació de les instal·lacions tècniques
5. Plànols a escala 1/100 on s’expressin les plantes, seccions i alçats de l’estat actual dels àmbits protegits.

Article 9. Normes disciplinàries
6. Plànol a escala 1/100 de plantes, seccions, alçats i volumetries de les intervencions objecte de la
llicència.
Quant a les infraccions urbanístiques i règim disciplinari es considerarà el que estableixen les següents
normes: Títol setè, Capítol III

de la Llei 2/2002, d’urbanisme així com la normativa sectorial sobre

protecció del patrimoni, especialment la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català, Títol IV, Capítol II.

L’Ajuntament té la potestat i l’obligació d’actuar per tal de sancionar les faltes que respecte als BCIN i

7. Reportatge fotogràfic en color de tota l’edificació, tant de l’exterior com del interior. Imatges generals de
l’edifici i l’entorn i de cada una de les façanes amb fotografies de detall dels diferents elements que la
composen i on es mostri la situació de les parts on es vol intervenir.
8. Autoritzacions d’altres organismes o administracions que resultin competents.

béns catalogats es cometin. Concretament, i segons estableix la Llei de Patrimoni Cultural Català, les
infraccions relatives a:

1. La manca de notificació a l’administració competent de la transmissió onerosa de la propietat o de
qualsevol dret real sobre béns culturals d’interès nacional o sobre béns catalogats (article 71, punt 2
apartat b).
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9. En el cas del béns amb nivell de protecció integral, de les masies i dels conjunts arquitectònics s’aportarà
un estudi del seu valor patrimonial que inclourà un estudi historiogràfic complert de l’edificació, amb la
identificació de les seves etapes constructives, del context en que es varen produir i de quina podia ser la
seva funció. En el cas de les masies s’inclourà l’anàlisi amb metodologia arqueològica de totes les parts
de l’edifici. Les conclusions aniran acompanyades de la informació gràfica necessària perquè siguin
comprensibles i perfectament identificables en l’edificació actual.
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Article 11. Disposicions sobre obres menors, cales i canalitzacions.

1. Les obres menors que es realitzin en els béns catalogats hauran de contemplar i respectar la normativa
d’actuació establerta en el Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics, així com la imatge exterior pel
que fa a la forma arquitectònica, materials, textura i cromatisme.
2. Si les obres afecten un element d’interès arqueològic, paleontològic, o un espai arqueològic, la llicencia
d’obres haurà d’estar condicionada a la realització d’un control arqueològic realitzat per un arqueòleg.
3. Les cales i canalitzacions que afectin a béns catalogats, tindran la consideració d’obrers menors. Per tant,
el procediment per a la concessió de llicència, serà l’establert per aquest tipus d’obres.
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La competència de la declaració correspon segons l’article 17 de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural

TÍTOL II. NORMATIVA GENERAL DELS BÉNS CATALOGATS

Català, a l’Ajuntament de Matadepera.

L’autorització de les obres correspon a l’Ajuntament de Matadepera. En el cas de què es realitzin

Article 12. Béns catalogats

intervencions arqueològiques en un jaciment o en un monument o edifici, segons l’article 47 de la Llei
9/93 del Patrimoni Cultural Català i del Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni

1. Els béns catalogats són aquells béns immobles que tenen interès històric, arqueològic, artístic o
arquitectònic, ja sigui globalment o en algun dels seus àmbits o parts, a conseqüència del qual són
objecte de protecció.

arqueològic i paleontològic es requereix l’autorització prèvia del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, sens perjudici de la llicència municipal que sigui preceptiva.

2. Qualsevol actuació en els béns catalogats estarà sotmesa al que disposen aquestes Normes.
3. A cada un dels béns li correspon una fitxa individual en la que es recull la informació del bé i es concreta
la seva protecció.
Article 15. Nivells de protecció

Article 13. Objecte

Els objectius de la normativa general dels béns catalogats són:

Els nivells de protecció indiquen la intensitat de la protecció sobre cada bé catalogat.

Per la seva naturalesa diferent, el catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics incorpora una normativa i

1. Definir els béns catalogats.

uns nivells de protecció per als béns arquitectònics (veure Títol III), una normativa especial per a les
2. Determinar i definir les parts del bé que expliquen el que s’ha de preservar.

masies (veure Títol IV), una normativa especial del nivell de protecció documental (veure Títol V) i una
normativa especial per a les àrees de protecció arqueològica (veure Títol VI).

3. Determinar i definir els nivells de protecció que s’assigna als diferents béns catalogats.
4. Determinar i definir els criteris d’intervenció en els béns catalogats.
Article 14. Categories de protecció

Les categories de protecció que indiquen la competència de la gestió dels diferents béns arquitectònics i
arqueològics catalogats, són les següents:

2. Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
La competència de la declaració correspon, segons l’article 8 de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català,
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’autorització de les obres, segons l’article 34 de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català ha d’ésser feta
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament a la concessió de la llicència
municipal.

3. Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
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1. Protecció integral
És aquell en què es protegeix el volum, les façanes, les cobertes i els elements arquitectònics i decoratius

TÍTOL III. NORMATIVA ESPECIAL DELS BÉNS ARQUITECTÒNICS

interiors i exteriors especialment significatius.
Compren aquelles edificacions de valor històric i arquitectònic que per la seva qualitat, antiguitat i
singularitat han de ser conservades en les seves principals característiques exteriors e interiors.

Article 16. Definicions de les parts dels béns arquitectònics

Són les parts de l’edifici que s’utilitzen en la normativa general i en l’específica de cada bé en la seva fitxa
individual.
2. Protecció parcial
És aquell en què es protegeixen diferents parts i aspectes de l’edifici que poden afectar a les façanes,

Són les següents:

cobertes, volum i altres elements.
Compren aquelles edificacions de valor arquitectònic i històric amb parts importants i elements que s’han

1. Volum o volumetria: constitueix la geometria espacial del bé, és a dir, els seus límits físics exteriors.

de conservar en la seva configuració actual i que s’assenyalen en la corresponen fitxa.
2. Coberta: cobriment superior del bé, amb la seva forma, materials i cromatisme.
3. Protecció ambiental
És aquell en què es protegeixen les parts de l’edifici que caracteritzen i donen homogeneïtat al conjunt del

3. Façana: cadascuna de les parets exteriors que limiten un edifici i resten a la vista, tant si donen a l’espai
públic com al privat.

que formen part.
Compren aquells edificis que pel seu caràcter i situació en relació amb el seu entorn o bé per què formen

4. Pati o jardí: espai clos, no edificat, amb arbrat o sense, situat al voltant de l’element o a la seva part
posterior en el cas d’edifici entre mitgeres. Pot contenir mobiliari o altres elements.

part d’un conjunt ampli han de ser objecte de protecció, sobretot en aquells elements que configuren la
imatge visible des de l’espai públic.

5. Textura: qualitats físiques i factura dels acabats superficials, resultat dels materials emprats, dels
tractaments protectors i de les tècniques de col·locació.
4. Protecció documental
És aquella en què es protegeix la memòria històrica i documental de l’edifici.

6. Cromatisme: és tot el que fa referència als colors i a les qualitats de mat o brillantor.

Compren aquelles edificacions d’interès històric i arquitectònic que han estat substancialment modificades
o bé aquelles altres edificacions d’arquitectura poc formalitzada, sovint de caràcter rural, que han quedat

7. Materials: naturalesa física de les substàncies utilitzades en la construcció del bé.

situades en un context completament aliè .
8. Tractament: és el conjunt de la textura, el cromatisme i els materials.
9. Composició de la façana: ve donada per les regles de geometria, la disposició dels eixos de simetria,
l’alineació de dintells i dels ampits, la gradació de la mida de les obertures, la disposició dels plens i dels
buits, les motllures, els colors i altres elements que generin ritme i equilibri.

Article 18. Règim general de les actuacions

10. Ofici: S’entenen per ofici aquelles parts de l’edificació que han estat realitzades expressament amb
l’objecte d’ennoblir-la. Generalment han estat fetes per artesans especialitzats com el fuster, el
picapedrer, el serraller, l’estucador, el pintor o d’altres.

1. Els béns objecte d’aquesta normativa no podran ser enderrocats en la seva totalitat, a excepció dels que
tenen un nivell de protecció documental. Es permetrà l’enderroc parcial d’aquelles parts no afectades pels
àmbits de protecció.
2. En els elements de protecció parcial i de protecció ambiental, inclòs aquells en que es protegeix la
volumetria, es permet una ampliació d’un 10% del sostre edificat tenint en compte els elements protegits.

Article 17. Nivells de protecció dels béns arquitectònics

Els nivells de protecció aplicats sobre els béns arquitectònics són els següents:

3. En els béns catalogats es podran fer obres de conservació, reestructuració, consolidació, restauració,
reforma, realçament i ampliació, que es defineixen en l’article 19, sempre i quan:
•
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Reforma o reestructuració:

S’utilitzin materials i colors d’acord amb les preexistències de l’element original.

Es refereix a les obres que modifiquen l’estructura formal, funcional o portant d’un edifici, per tal de
4. Les edificacions que no respectin les separacions mínimes a les partions o l’ocupació màxima de la
parcel·la no es consideraran fora d’ordenació ni volums disconformes, i s’hi permetrà la realització d’obres
de consolidació, restauració, reforma o realçament. També s’hi admetran obres d’ampliació sempre que
no se superi el sostre edificable màxim i que les ampliacions respectin les separacions mínimes a les
partions i l’ocupació màxima de la zona.

reordenar-la i adaptar-la a les noves necessitats.

Rehabilitació:
Es refereix a aquella intervenció física que té per objecte l’adequació, millora o actualització de les
condicions d’habitabilitat, amb manteniment de les característiques tipològiques de l’edifici; pot significar

5. En les edificacions que s’hagi esgotat el sostre màxim establert per a la normativa de la zona, únicament
s’hi admetran les obres de manteniment i conservació de l’element catalogat.

un canvi d’ús de l’edifici.

Ampliació:
Són les obres destinades a augmentar el volum construït. Es permetran obres d’ampliació respectant la

6. En casos excepcionals es permetran modificacions puntuals de les parts protegides, sempre i quan es
justifiquin expressament: per la seva necessitat en funció de la conservació, rehabilitació o reutilització de
l’edifici, o bé en funció d’anàlisis patrimonials o arqueològiques del bé que s’hauran de justificar
documentalment.

fitxa de protecció particular del bé i d’acord amb el que permeti el Catàleg de béns arquitèctonics i
arqueològics.

Article 20. Preceptivitat de les formes d’actuació
Article 19. Classes d’actuacions en elements catalogats
Les formes d’actuació de conservació, consolidació i restauració es consideren preceptives per a tots els
béns catalogats quan es demostri la seva necessitat.

Conservació:
És la intervenció que té per finalitat la reparació de les parts malmeses de l’element que comprometen la integritat

Les altres formes d’actuació es consideren opcionals o facultatives.

del conjunt. Es consideraran obres compreses dins d’aquest apartat les reparacions de tots aquells elements o
instal·lacions que es trobin en mal estat (cobertes, baixants, instal·lacions sanitàries i d’altres).

Article 21. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de Protecció Integral

Consolidació:
És la intervenció que té per objecte restituir o augmentar la resistència i la solidesa dels components

En totes les edificacions protegides amb nivell de protecció integral abans de qualsevol intervenció es

estructurals.

realitzarà un estudi patrimonial que portarà a terme un historiador o especialista en patrimoni. L’estudi
Restauració:

inclourà un recull historiogràfic complert, l’anàlisi de l’evolució de l’edifici, els canvis d’ús que ha sofert i la

És retornar a l’element la fisonomia formal, material i cromàtica que tenia originalment, o a alguna de les

valoració del seu estat actual.

seves etapes d’evolució anterior. Aquestes actuacions han d’anar recolzades pels corresponents estudis
Les conclusions aniran acompanyades de la informació gràfica necessària perquè siguin comprensibles i

patrimonials.

perfectament identificables en l’edificació actual.
Realçament:

Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir les parts a conservar i per tant les actuacions que s’hi

Es refereix al tipus d’obres que milloren l’acabat i l’aspecte estètic de l’element. Són la neteja, la pintura o

podran realitzar.

les petites reparacions. En aquest tipus d’obres es tindran en compte la textura i el cromatisme existents i
si no es coneixen es basaran en els existents en altres elements similars.
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Conservació: en qualsevol cas.
Consolidació, Restauració i Realçament: quan l’estat de l’obra ho demani per exigència de nous
usos.
Reforma o Rehabilitació: sempre que no suposi pèrdua de la vàlua patrimonial o artística del bé
catalogat.
Enderroc: excepcionalment en el cas de l’existència de parts o d’elements afegits a l’edificació
original sense cap valor patrimonial.
En el cas de les masies i dels conjunts arquitectònics, malgrat la protecció integral, es permet la
seva ampliació seguint les condicions establertes en l’article 25.2
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2. Elements de les instal·lacions i altres elements sortints
Els elements de les instal·lacions que hagin de situar-se a les façanes de les edificacions protegides
justificaran el seu emplaçament en relació a la composició general de la façana, no sobrepassaran el
pla de façana i es situaran de manera que no siguin visibles des de l’espai públic.

Article 22. Regulació de les formes d’actuació en els nivells de Protecció Parcial i Ambiental

Les edificacions protegides amb aquests nivells admeten:
1. Les mateixes formes d’actuació que les corresponents al nivell de protecció integral
2. Reforma i Rehabilitació de les parts de l’edifici que no estan protegides.
3. Enderroc: d’aquelles parts de l’edificació que no estan protegides i que no tenen interès patrimonial.

Article 23. Regulació dels elements sortints de caràcter temporal

1. Rètols:
•

Es prohibeix la col·locació de rètols en banderola.

•

Els rètols situats paral·lelament al pla de façana es dissenyaran i col·locaran tenint en compte les
característiques de l’edifici i no podran desfigurar la continuïtat i la composició general de la façana ni
ocultar elements arquitectònics d’interès. Caldrà contemplarr les següents consideracions:
-

Els rètols s’integraran en els buits arquitectònics, adaptant-se a les proporcions de
l’obertura.

-

No superaran en cap cas els 0,50 m d’altura.

-

La part ocupada pel rètol no pot superar el 25% de la superfície del forat.

-

Resten prohibits els rètols adossats a les baranes dels balcons

-

La il·luminació se situarà en el mateix buit arquitectònic. No s’admeten els rètols
lluminosos.

-

Els rètols

podran ser de color lliure però hauran de mantenir una integració

cromàtica amb el conjunt de la façana i de l’ambient.
-

En situacions determinades, i a partir d’un estudi de les diferents opcions, es podran
admetre rètols sobre paraments de façanes però sols en planta baixa. Aquests seran
de lletres retallades o sobre un fons transparent.

•

Rètols en tanques
Els rètols en tanques s’integraran a la seva composició i en cap cas superaran la seva altura.
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2. Obres a l’exterior de l’edificació
•

Es mantindrà la volumetria que identifica el conjunt: edifici residencial i les dependències de caràcter
agrícola, així com tanques i barris especialment significatius.

Article 24. Criteris generals

•

Es permeten ampliacions de volum sempre i quan s’adaptin a la morfologia volumètrica del conjunt i
es situïn seguint l’esquema original de creixement. Les ampliacions seran com a màxim del 5% del

1. Aquestes disposicions són aplicables a tots els elements classificats com a masies o com a conjunts

volum edificat i amb el límit de l’edificabilitat permesa a la zona. No es permeten ampliacions en

arquitectònics en el catàleg independentment de la seva funcionalitat actual i del seu estat de

alçada. No es permeten pendents a les cobertes de més del 40% d’inclinació.

conservació.
•
2. El règim de protecció aplicable a les masies i als conjunts arquitectònics és el de protecció integral amb

S’han de mantenir les cobertes dels elements que identifiquen el conjunt. També es mantindran els
ràfecs amb imbricacions de teula o rajola. El material usual per a qualsevol substitució serà la teula

les particularitats especificades en l’article 25.

ceràmica tipus àrab, si no hi ha precedents d’altres materials al lloc.

3. Això no obstant, s’estableixen unes disposicions especials en funció de les seves particulars

•

característiques. Aquestes disposicions seran o no d’aplicació a un àmbit en concret en funció del que

S’han de mantenir tots els elements constructius i ornamentals de qualsevol de les façanes: portals
dovellats, brancals i llindes de pedra o fusta treballada, escrits, dates, rellotges de sol, etc.

s’especifica en la corresponent fitxa del catàleg.
•

A totes les façanes s’han de mantenir les textures i els cromatismes (tonalitats) originals.

•

Es permet efectuar noves obertures sempre i quan mantinguin proporcions i dimensions semblants a

Article 25. Particularitats de la protecció

Criteris generals a seguir en les intervencions a masies i conjunts arquitectònics:

les existents.

1. Abans de la realització d’obres:
•

Qualsevol intervenció requerirà la realització d’un estudi del valor patrimonial de la masia o conjunt
que portarà a terme un historiador o arqueòleg. Aquest estudi inclourà un recull historiogràfic complert

3. Obres a l’interior de l’edificació:
•

de l’edificació, amb la identificació de les seves etapes constructives, del context en que es varen

S’han de mantenir els elements que formen part de l’estructura de suport bàsica original: murs, arcs,
voltes, cavalls de cobertura, així com els seus materials, sempre que l’estat de conservació ho

produir i de quina podia ser la seva funció. L’estudi inclourà la recerca documental i l’anàlisi amb

permeti.

metodologia arqueològica de l’edifici. Les conclusions aniran acompanyades de la informació gràfica
necessària perquè siguin comprensibles i perfectament identificables en l’edificació actual.
Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir les parts a conservar i per tant les actuacions que s’hi
podran realitzar.
•

•

A l’edifici principal s’han de mantenir les peces i dependències que formen l’esquema bàsic de
distribució que caracteritzen la seva tipologia.

4. Intervencions en els espais lliures.
Totes les masies i els conjunts arquitectònics inclosos en el Catàleg de béns arquitèctonics i

Els espais lliures poden ser de quatre tipus: eres, barris, patis o jardins i camí d’accés:

arqueològics estan situats en una àrea d’interès arqueològic, per tant tota actuació en l’edifici, el seu
subsòl, els annexes, l’entorn i en concret dins de l’àrea d’interès assenyalada a la fitxa, requerirà
seguir el procediment establert en l’article 34.
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Eres: en el perímetre de les eres no es permet cap tipus d’edificació ni arbrat. S’ha de mantenir la
seva forma, el paviment original i el seu caràcter tancat o obert.

•

Barris: no es permet cap tipus d’edificació a l’interior dels barris.

•

Pati o jardí: no es permet cap tipus d’edificació al seu interior, llevat del cas que la fitxa del catàleg
especifiqui el contrari. S’ha de mantenir l’arbrat que envolta la masia, especialment els xiprers i les
palmeres i d’altres espècies de caràcter simbòlic i tradicional.

•

Camí d’accés: es mantindrà el seu traçat i la seva morfologia.

Article 26. Regulació dels usos.

S’acceptaran tots els usos permesos en el Pla General sempre que no comportin deteriorament del valor
patrimonial del bé.
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PROTECCIÓ

DOCUMENTAL: EDIFICIS SUBSTITUÏBLES

Article 27. Definició

Comprèn aquells edificis de cert interès que per la seva representativitat o altres aspectes històrics,
arquitectònics, etc., contenen uns valors culturals i testimonials.

Article 28. Objectiu

1. L’objectiu del Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics en relació al nivell de protecció documental,
és el de constituir un fons que conservi la memòria d’aquest edificis com exponents de la història urbana
de Matadepera.

2. És pretén també, la recuperació, en cas d’enderroc, d’elements constructius o artístics d’interès.

Article 29. Actuacions en els edificis substituïbles

1. Els edificis substituïbles podran ser enderrocats i substituïts per edificis de nova planta.

2. Es podran fer intervencions parcials en els edificis substituïbles, sempre que s’adaptin a les
característiques pròpies de l’edifici i tinguin especial cura de la imatge del conjunt de tot l’edifici.

3. En la petició de la llicència d’enderroc dels edificis substituïbles, serà exigible la següent documentació:
-

Dades històriques de l’edifici (any de construcció, facultatius que hi varen intervenir, usos,
modificacions,..)

-

Memòria descriptiva i constructiva del bé a enderrocar.

-

Plànols a escala mínima 1/100 de plantes, alçats i seccions de l’edifici, detalls constructius i
ornamentals.

-

Reportatge fotogràfic en color de tot l’edifici, amb visions de conjunt i de detall, tant de l’interior
com de l’exterior.

-

Relació d’elements funcionals, ornamentals o artístics que es puguin recuperar.
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Grup B: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per un sol element.

Zona on, fruit d’una actuació arqueològica o d’una troballa fortuïta, s’hi han localitzat materials mobles
o estructures susceptibles de ser excavades o documentades amb metodologia arqueològica.

Article 30. Definició

•

Grup C: Espai d’expectativa arqueològica i paleontològica

És considerant patrimoni arqueològic i paleontològic tot bé moble o immoble que és susceptible d’ésser

Quant a l’espai arqueològic: zona de la qual es té coneixement de l’existència d’ocupació o ús per

estudiat amb metodologia arqueològica, ja siguin jaciments paleontològics ja elements d’arquitectura

part de les comunitats humanes gràcies a les referències documentals escrites i no se’n té en canvi,

industrial, masies o peces menors d’arquitectura domèstica, entre altres. També es prenen en

en l’actualitat, evidències materials.

consideració les zones on hi ha expectativa de troballes arqueològiques i paleontològiques, sigui per

Quant a l’espai paleontològic: zona on les característiques geològiques del terreny siguin indicatives

indicis superficials, notícies documentals o per la configuració geològica del terreny. A més,

de l’existència de restes d’aquest tipus.

l’arqueologia com a mètode d’anàlisi s’aplica a l’arquitectura de totes les èpoques i es converteix en
Article 33. Elements i espais arqueològics

suport imprescindible de l’anàlisi patrimonial.

És un element arqueològic tota resta visible o no, susceptible d’ésser estudiada amb metodologia

Article 31. Objecte

arqueologia.
L’objecte d’aquesta normativa respecte als espais d’interès és:
Es consideren espais arqueològics els que contenen els elements arqueològics i els espais d’expectativa.
Els espais arqueològics estan delimitats al plànol II-b “Espais i elements arqueològics”.

1. Identificar i delimitar dels espais d’interès arqueològic i paleontològic que són objecte d’aquest
Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics.
2. Definir la protecció dels esmentats espais.
3. Regular les actuacions relacionades amb les obres que afectin aquests espais des del moment del

Article 34. Procediment d’actuació

plantejament de les obres que els puguin afectar.
Tots els elements d’interès arqueològic i paleontològic i els espais arqueològics inclosos en

4. Garantir la protecció a través de la recerca, la documentació i la conservació dels espais d’interès

aquest Catàleg de béns arquitèctonics i arqueològics estan subjectes al procediment següent:

arqueològic i paleontològic i de les troballes fortuïtes.

Article 32. Descripció de les tipologies d’espais d’interès arqueològic i paleontològic.

•

Previ a l’atorgament de llicència d’obres caldrà realitzar una actuació arqueològica que portarà a
terme un arqueòleg. Els procediments a seguir seran els que al respecte desenvolupa el Decret
78/2002 del 5 de març del Reglament de Protecció de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.

Els espais d’interès arqueològic i paleontològic s’han classificat en tres grups.
•

Grup A: Espai d’interès arqueològic i paleontològic format per diversos elements.

•

L’informe final de la intervenció arqueològica haurà d’establir de forma general
d’actuació que garanteixin l’òptima conservació

Zona on s’identifiquen diferents elements arqueològics o paleontològics immobles, excavats o no, que
es relacionen entre si ja sigui a nivell funcional i/o estructural o per un nivell de proximitat significatiu.

les mesures

i/o protecció del bé patrimonial. Les propostes

presentades seran valorades per l’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat que
podran formular d’altres solucions en el cas de creure-ho necessari. Un cop elaborades aquestes,
serà l’autoritat competent, segons la normativa vigent, qui dictaminarà la mesura d’actuació.
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Els responsables dels treballs de camp han de lliurar a la Direcció General de Patrimoni Cultural i a l’Ajuntament
un informe sobre els resultats de la intervenció. Aquest ha d’incloure la descripció dels treballs realitzats,
documentació gràfica (plànols i fotografies), les conclusions preliminars i, si escau, l’inventari de materials. En cas
que la intervenció sigui la primera que es fa en el jaciment afectat, l’informe ha d’incloure les dades de les fitxes
l’Inventari del Patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. L’informe s’ha de lliurar a la Direcció General
del Patrimoni i a l’Ajuntament en els programes i suports que aquests determinin en el termini de dos mesos de
l’acabament del treball de camp. Aquest requisit està recollit en l’esmentat Decret 78/2002 del 5 de març del
Reglament de protecció de patrimoni arqueològic i paleontològic, en l’article 11 apartat g. Aquest treball ha de ser
la base del vehicle- publicació, exposició etc.- que farà arribar els resultats de l’acció a la població.

Les intervencions de promoció pública han de ser finançades pel promotor o promotora. Les
intervencions motivades per un projecte de promoció privada han de ser finançades pel promotor i hi ha de
col·laborar el Departament de Cultura amb l’abast i manera que es determini (article 17 del Decret 78/2002 del 3
de març).

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:

COMISSIÓ DE TREBALL

EQUIP REDACTOR:

ABRIL 2009

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

PÀGINA - 35 -

ANNEXES
Serrat del Perrotet

40

Vil·la romana del serrat del Perrotet

18

Feixes del serrat del Perrotet

19

Pedrera del serrat del Perrotet

22

Restes del Mas Calderols

21

Forn de Calderols

20

Feixes del turó de Calderols

23

Barraca de vinya del turó dels Rossos

24

Feixes del turó dels Rossos

ANNEX 1 - RELACIÓ DELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS CATALOGATS I ELS SEUS CONJUNTS
Turó de Calderols
localització
número denominació

Can Pobla. Parc Natural.

1

Antigues masies de Can Pobla

61

Ermita de Sant Esteve de la Vall

2

Feixes de Can Pobla

Turó dels Rossos
28

Can Prat

3

Forns de calç del Busquetó

4

Pedrera de Can Prat o de l’Angelet

63

Forns de calç del torrent d’Abeuradors

Masia de Can Robert

6

Forn de calç de Can Robert

7

Trull de Can Robert

33

Girabau

26

Pedrera del turó dels Rossos

25

Forn de calç del Corcola

Can Solà del Racó
25.1

5

Forns de calç del turó dels Rossos, camí del

Forn del Ton

Can Solà del Racó

27

Forns de calç del camí de la Font del Corraló

Necròpolis de Can Robert

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

29

Cova de les Ànimes

31

Vil·la romana de Can Solà del Racó

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

30

Cova del Frare

8

Masia de Can Solà del Racó

10

Feixes de Can Solà del Racó, turó del Pujol

32

Bauma obrada dels Òbits

9

Forn de calç de Can Solà del Racó

34

Necròpolis dels Òbits

11

Masia de Can Torrella

35

Feixes del Collet de l’Ós

12

Forn de vidre de Can Torrella

13

Forns de calç de Can Torrella

Can Robert. Parc Natural

Can Solà del Racó

Can Torrella de Baix

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

Collet de l’Ós

36.1
La Barata

Turó de Roques Blanques

15

Forns de calç del turó de Roques Blanques

14

Feixes del turó de Roques Blanques

17

Pedrera del turó de Roques Blanques

41

Jaciment romà de la Barata

36

Forn de calç del camí de la Barata a Can Pèlacs

37

Forn de les Pedritxes

c. Catalunya. Les Pedritxes
37.1

Can Roure

16

Masia de Can Roure

16.1

Ermita de Sant Joan

16.2

Casa del comú

16.3

Cementiri

16.4

Forns de calç de Can Roure
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Masia de la Barata

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

Restes del Mas Gilabert

38

Cova Negra

39

Jaciment arqueològic del turó de Sant Joan

Turó de Sant Joan
39.1
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42.1
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

42

Monestir de Sant Llorenç

Can Pèlacs. Parc Natural
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62

Can Pèlacs

Jaciment arqueològic de la Mola

42.2

Feixes de la Mola

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

43

Cova dels Ossos

Can Marcet

44

Can Marcet

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

45

Mas Gabi

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

46

Camí Moliner

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

47

Ermita de Santa Agnès

Montrodon

48

Barraques de vinya i feixes del Montrodon

49

Masia de Can Garrigosa

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
49.1

Forn de ceràmica de Can Garrigosa

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

50

Ses Corts

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

52

Can Bofí

Can Solà del Pla

53

Can Solà del Pla

Can Ferrers de Baix. Pedritxes

54

Can Ferrers de Baix

Can Ferrers de Dalt. Pedritxes

55

Can Ferrers de Dalt

Can Vinyers

56

Can Vinyers

Mas Cellers. Pedritxes

57

Mas Cellers

Can Gorina

58

Can Gorina

Can Torres

59

Can Torres

La Mateta

60

La Mateta
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ANNEX 2 – RELACIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Elements arquitectònics
Can Bofí
Can Roure
Can Garrigosa
Can Solà del Pla
Can Solà del Racó
Can Ferrers de Baix
Can Ferrers de Dalt
Can Vinyers
Mas Cellers
Can Gorina
Can Robert
Can Torrella de Baix
Can Torres
La Mateta
Can Pobla
Can Pèlacs
La Barata
Cal Marcet
Ca l'Aldavert
Casa Andreu Vidal
Cal Mossèn Camps
Casa Josep Casanovas
Ca l'Alcaraz
Torre de l'Àngel
Torre Salvans
Torre Serra
Torres Jaume Rocabert
Villa Engràcia
Torre F. Ballbè
Torre Concepció Tugas
Torres Neus Guadall
Torre Vallhonrat
Casa Torres
Torre J. Fernández
Torre Onandia
Torre Celestino Manent
Torre Guillermina Gessi
Torre J. Garriga
Torre J. Ballbè-Molins
Torre Raventós
Torre J. Ventalló

número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Can Roure
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Urb. Can Solà del Pla
Urb. Can Solà del Racó
c. Mas Ferrers. Urbanització Les Pedritxes
c. Mas Cellers. Urbanització Les Pedritxes
c. Pompeu Fabra
c. de les Pedritxes. Urbanització Les Pedritxes
c. Camí Font de la Tartana.
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
crta. de Terrassa a Talamanca
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
c. Sant Joan, 6
c. Sant Joan, 28
c. Sant Llorenç, 71
c. Sant Joan, 3
c. Sant Llorenç, 38 i 40
c. Sant Llorenç, 44
crta. de Talamanca
La Barata
c. Josep Porcar, 27
c. Josep Porcar, 29 i 31
c. Àngel Guimerà, 64
c. Camí Font de la Tartana, 1
c. Ramon Llull,18
c. Sant Joan, 9
c. Gaietà Vallès, 12
c. Jaume Español, 3
c. Marc Comerma, 3
c. Àngel Guimerà, 77
crta. de Terrassa, 49
c. Àngel Guimerà, 56
c. Àngel Guimerà, 36
crta. Sabadell
c. Escuder, 8
c. Josep Pla, 2
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Torre Eduard Noguera
43
Torre Matarí
44
Torre Raventós-Coderch
45
Badia
47
Can Duran
48
Cal Raurell
49
Torredemer
50
Maria del Carme Sala
51
Mundet Torner
52
Torredemer, Gaudí
53
Ignacia Riu
54
Llobet i altres
55
Monestir de Sant Llorenç
56
Ermita de Sant Joan
57
Església de Matadepera
59
Antigues Escoles
60
Hotel
61
carrer de Sant Joan
62
carrer de Sant Isidre
63
carrer de Sant Llorenç
64
Trull de Cal Motxu
65
Cal Gabriel Ribó
66
Cal Gamell. Antic Hostal de la Marieta 67
Cal Pere Ribó
68
Casa Assumpta Ribó
69
La Balma
70
Sant Honoré Cafeteria
71
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c. Poeta Maragall, 1
c. Gaietà Vallès, 3
c. Ricard Marlet, 3
c. de Francesc Badia, 1
Can Duran, 7 i 8
Pere Raurell, 6
camí Font de la Tartana, 22 al 32
Ctra. Terrassa,58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 40 i 38
ctra. de Terrassa, 34-32
c.Gaudí, 9-16-18
c. Sant Ignasi, 34,36,37,38,39,40,42,43,44,45
c. Poeta Maragall, 35,37,39,41,43,45
Parc Natural de Sant Llorenç
Can Roure
c. Sant Joan
crta. de Terrassa / c.de Joan Paloma
c. Sant Isidre,35-38
c.
Sant
c. Sant Isidre,4,6,11,13,15,17,19,21,22
c. Sant Llorenç, 7,9,11,13,17,23,27
c. Sant Isidre, 24
c. Sant Joan, 56
c. Sant Joan, 58
c. Sant Joan, 60
c. Sant Joan, 61
c. Sant Joan, 63
c. Sant Joan, 65
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ANNEX 3 - RELACIÓ D’ARQUITECTES AUTORS DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
CATALOGATS

denominació

número autor

Torre Raventós
Mundet Torner
Ca l'Aldavert
Casa Andreu Vidal
Cal Mossèn Camps
Església de Matadepera
Casa Josep Casanovas
Torre Raventós-Coderch
Antigues Escoles
Can Pobla
Maria del Carme Sala
Hotel
Torre Serra
Torres Neus Guadall
Torre J. Garriga
Torre Matarí
Cal Marcet
Torre de l'Àngel
Badia
Torre Guillermina Gessi
Can Duran
Torredemer, Gaudí
Llobet i altres
Torre J. Fernández
Torre F. Ballbè
Torre J. Ventalló
Cal Raurell
Torre Celestino Manent
Torre J. Ballbè-Molins
Torre Eduard Noguera
Torredemer
Ignacia Riu
Torres Jaume Rocabert
Can Bufí
Can Roure
Can Garrigosa
Can Solà del Pla
Can Solà del Racó
Can Ferrers de Baix

41
52
19
20
21
59
22
45
60
15
51
61
27
32
39
44
18
25
47
38
48
53
55
35
30
42
49
37
40
43
50
54
28
1
2
3
4
5
6

Albín, Luís María
Baca Reixac i J. Bassols
Bassegoda, Bonaventura
Bassegoda, Bonaventura
Bassegoda, Bonaventura
Bassegoda, Bonaventura
Borrell, Gabriel
Coderch, Josep A.
Domènech i Mansana, Josep
Duaigues, Josep, mestre d'obres
Escudé Gibert
Escudé, Ignasi i Pigrau, Pedro
Manich, Joaquim
Manich, Joaquim
Manich, Joaquim
Manich, Joaquim
Muncunill, Lluís
Muncunill, Lluís
Padró, Marcel·lí
Pigrau, Pedro
Pigrau, Pedro
Pigrau, Pedro
Soldevila, Alfons
Tort, Ramon
Vila Juanico, Josep
Vila Juanico, Josep
Vila Juanico, Josep
Viñals, Federico
Viñals, Federico
Viñals, Federico
Viñals, Federico
Viñals, Federico
Viñals, Melcior
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Can Ferrers de Dalt
Can Vinyers
Mas Cellers
Can Gorina
Can Robert
Can Torrella de Baix
Can Torres
La Mateta
Can Pèlacs
La Barata
Ca l'Alcaraz
Torre Salvans
Villa Engràcia
Torre Concepció Tugas
Torre Vallhonrat
Casa Torres
Torre Onandia
Monestir de Sant Llorenç
Ermita de Sant Joan
Carrer de Sant Joan
Carrer de Sant Isidre
Carrer de Sant Llorenç
Trull de Cal Motxu
Cal Gabriel Ribó
Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
Cal Pere Ribó
Casa Assumpta Ribó
La Balma
Sant Honoré Cafeteria
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7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
24
26
29
31
33
34
36
56
57
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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ANNEX 4 - RELACIÓ PER NIVELL DE PROTECCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
CATALOGATS

denominació
Maria del Carme Sala
Torredemer, Gaudí
Ignacia Riu
Llobet i altres
Casa Josep Casanovas
Ca l'Alcaraz
Torre Serra
Casa Torres
Torre Raventós
Mundet Torner
Carrer de Sant Joan
Carrer de Sant Isidre
Carrer de Sant Llorenç
Monestir de Sant Llorenç
Can Bofí
Can Roure
Can Garrigosa
Can Solà del Pla
Can Solà del Racó
Can Ferrers de Baix
Can Ferrers de Dalt
Can Vinyers
Mas Cellers
Can Gorina
Can Robert
Can Torrella de Baix
Can Torres
La Mateta
Can Pobla
Can Pèlacs
La Barata
Torre de l'Àngel
Torre Salvans
Torre Raventós-Coderch
Ermita de Sant Joan
Església de Matadepera
Cal Marcet
Ca l'Aldavert
Casa Andreu Vidal

número

nivell de protecció

51
53
54
55
22
24
27
34
41
52
62
63
64
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
25
26
45
57
59
18
19
20

Ambiental.
Ambiental.
Ambiental.
Ambiental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Documental.
Integral
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Integral.
Parcial.
Parcial.
Parcial.

Cal Mossèn Camps
Torres Jaume Rocabert
Villa Engràcia
Torre F. Ballbè
Torre Concepció Tugas
Torres Neus Guadall
Torre Vallhonrat
Torre J. Fernández
Torre Onandia
Torre Celestino Manent
Torre Guillermina Gessi
Torre J. Garriga
Torre J. Ballbè-Molins
Torre J. Ventalló
Torre Eduard Noguera
Torre Matarí
Badia
Can Duran
Cal Raurell
Torredemer
Antigues Escoles
Hotel
Trull de Cal Motxu
Cal Gabriel Ribó
Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
Cal Pere Ribó
Casa Assumpta Ribó
La Balma
Sant Honoré Cafeteria
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21
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
42
43
44
47
48
49
50
60
61
65
66
67
68
69
70
71

Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
Parcial.
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ANNEX 5 - RELACIÓ PER TIPOLOGIA DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS CATALOGATS

denominació

número

tipologia

Can Bofí
Can Roure
Can Garrigosa
Can Solà del Pla
Can Solà del Racó
Can Ferrers de Baix
Can Ferrers de Dalt
Can Vinyers
Mas Cellers
Can Gorina
Can Robert
Can Torrella de Baix
Can Torres
La Mateta
Can Pobla
Can Pèlacs
La Barata
Cal Marcet
Ca l'Aldavert
Casa Andreu Vidal
Cal Mossèn Camps
Casa Josep Casanovas
Ca l'Alcaraz
Torre de l'Àngel
Torre Salvans
Torre Serra
Torres Jaume Rocabert
Villa Engràcia
Torre F. Ballbè
Torre Concepció Tugas
Torres Neus Guadall
Torre Vallhonrat
Casa Torres
Torre Matarí
Torre J. Fernández
Torre Onandia
Torre Celestino Manent
Torre Guillermina Gessi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
44
35
36
37
38

masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
masia
conjunt arquitectònic
conjunt arquitectònic
conjunt arquitectònic
casal amb jardí
casal amb jardí
casal amb jardí
casal amb jardí
casal amb jardí
casal amb jardí
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torres anteriors a 1939
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torres anteriors a 1939
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torre anterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
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Torre J. Garriga
Torre J. Ballbè-Molins
Torre Raventós
Torre J. Ventalló
Torre Eduard Noguera
Torre Raventós-Coderch
Badia
Can Duran
Cal Raurell
Torredemer
Torredemer, Gaudí
Maria del Carme Sala
Mundet Torner
Ignacia Riu
Llobet i altres
Monestir de Sant Llorenç
Ermita de Sant Joan
Església de Matadepera
Antigues Escoles
Hotel
Carrer de Sant Joan
Carrer de Sant Isidre
Carrer de Sant Llorenç
Trull de Cal Motxu
Cal Gabriel Ribó
Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
Cal Pere Ribó
Casa Assumpta Ribó
La Balma
Sant Honoré Cafeteria
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torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
torre posterior a 1939
conjunt familiar de torres
conjunt familiar de torres
conjunt familiar de torres
conjunt familiar de torres
promoció ciutat jardí
promoció ciutat jardí
promoció ciutat jardí
promoció ciutat jardí
promoció ciutat jardí
edifici públic
edifici públic
edifici públic
edifici públic
edifici públic
ambient
ambient
ambient
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres
habitatge agrícola entre mitgeres

EQUIP REDACTOR:

FITXES DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MATADEPERA

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
1

Can Bofí
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
416789-4611137

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
XI

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
residència esporàdica

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

masia
estat de conservació
bo

Can Bofí

1

descripció
La masia de Can Bofí és la més septentrional de les que actualment es localitza en el terme municipal de
Matadepera. De planta clàssica amb dos nivells i coberta a dues aigües. L'habitació quasi absidial annexionada a
llevant conté un extraordinari forn de pa, cobert amb la volta de casquet esfèric d'obra de maons, l'habitacle
presenta teulada d'una vessant. El conjunt és envoltat per la tanca exterior amb alguna espitllera en el costat sud i
portal d'arc rebaixat cobert a doble vessant amb teula. L'era és situada davant d'aquesta porta de llevant i presenta
un bon estat de conservació. Destaquem com a molt interessant també l'obra d'aquesta masia un tram format per
petits códols allargassats prop del finestral d'arc pla de la façana principal que semblen definir de manera difusa el
que podria ser un parament en "spicatum", tècnica certament arcaica i que com a hipòtesis podria correspondre al
segle XI. En direcció nord de la casa vers al muntanya, s'hi conserva un forn de calç que fins i tot fou utilitzat com a
barraca refugi per boscaters fins a mitjan de segle XX. La masia ha estat objecte d'un estudi arquitectònic per part
d'Algar i Arós (1). L'informe es basa en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per tal de determinar-ne els
elements a protegir. Aquest tipus de treball a més d'aportar informació sobre les etapes i les característiques
constructives de l'edifici és un exemple de treball en construccions de certa antiguitat. S'ha de prendre aquest
treball com a punt de partida per una proposta d'estudi de altres masos de la vila.

història
Considerem molt interessants els elements arquitectònics ja descrits ja que aportarien una cronologia prou antiga
per aquest mas. El primer document conegut que fa referència a Can Bofí pertany al segle XI segons M. Ballbé:
"L'abat de Sant Llorenç del Munt, amb els seus monjos dóna a Berenguer tres mujades de vinya perquè les planti,
en terme de Terrassa, al lloc dit Matadepera, en el Castenyet o en la Bruguera. Termaneja a llevant amb la terra
planta per Bofill d'Antiga, a migdia amb el camí que va a Marcianus, a ponent amb l'arena i a tramuntana amb les
terres plantades per Guifre Argemir..." (2). El 1327 apareix la denominació del mas en documents corresponents al
mas Sa Busqueta "a tramuntana amb tinença del mas Bufí..." (2), l'any 1329 es documenta: "Carta en què Nicolau
Boffy i Berenguera, la seva muller, de la parròquia de Sant Llorenç de Valle, es fan homes propis, solius i aforacats
del sr. Guillem de Sant Martí, abat de Sant Lorenç, per raó del mas Boffy, que hi ha en dita parròquia. Amb
homenatge i jurament..." (3) .

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir el forn de pa. Protegir la tanca exterior.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 52 .

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) ALGAR, Ignasi i ARÓS, Joan. 2005. Estudi històric, constructiu i aixecament gràfic i arquitectònic de la Masia
de Can Bofí de Matadepera. Projecte de final de carrera. EPSEB- UPC. (inèdit)
(2) BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.
(3) FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

Can Roure

número catàleg
2

Can Roure
descripció

localització
Can Roure

ubicació
417399-4606890

qualificació urbanística

autor

època

tipologia
XIII

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

masia

fotografia 2

2

La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble
vessant, amb l’annexió d’una tercera planta asimètrica respecte la porta i el finestral principal. El carener de la
teulada és perpendicular al frontis. Orientada a migdia, la façana plana i arrebossada, presenta un finestral de
pedra d’arc pla i guardapols, també de replanell motllurat i amb llinda decorada amb un interessant motiu circular.
Envoltada per un recinte tancat amb portal d’entrada paredat amb maons i arc rebaixat. S’hi conserva l’antic pou. Al
llarg dels anys s'hi afegiren estructures que configuren annexes al tancat original. S’inclou en el conjunt de l’era, en
front de la façana principal i enlairada respecte el nivell de la casa. Tocant el camí que porta al cementiri que
transcorre per sota de Can Roure s’hi localitza un interessant forn d’obra de factura acurada i dimensions
considerables. A nivell de patrimoni moble cal destacar la presència d’una pedra de molí procedents de camps
propers, el que indicaria la presència d’un trull (que avui ja no existeix). No massa apartat de la casa i en el peu
nord del turó de Roques Blanques s’han localitzat diversos forns de calç.

història
Can Roure constitueix junt amb Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt, la Mateta i Can Torrella la línia d’assentaments
que segueixen la riera de les Arenes des de ponent i que s’ha vertebrat al voltant de la zona rural del camí Ral de
Manresa. Aquestes masies constitueixen, junt amb l’ermita de sant Joan, el nucli originari de l’actual municipi.
El possible jaciment protohistòric del turó de sant Joan, l'ermita de sant Joan de Matadepera, les masies de can
Roure, la Mata Xica, i Can Torrella, el camí Ral de Manresa – paral·lel a la riera - configuren un paisatge històric
molt interessant del model d'assentament de seqüència prolongada i pervivència d'ocupació.
En els darrers anys l’edifici i l’entorn ha sofert profundes transformacions.

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir la tanca exterior del barri conservada.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 16.1 .

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÉ,M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. p.54
FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. p.65
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
3

Can Garrigosa
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417029-4610058

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
XIV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual

masia
estat de conservació
bo

Can Garrigosa

3

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i golfes, coberta de
doble vessant, orientada a migdia, envoltada per un recinte tancat, presenta un finestral d’arc pla amb llinda datada
en el segle XVII i replanell amb motllura força interessant. Sota el vèrtex del carener, dues finestres geminades
d’arc de mig punt. El portal de pedra amb arc de mig punt dovellat. Darrera de la casa es troba curiosament l’era, i a
pocs metres en direcció nord s’hi localitza un forn de ceràmica i obra.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Configura junt amb Can Pèlacs, Can Bufí, Mas Gabi , Can Robert i Can Marcet el sector que anomenem de llevant
de l’eix que vertebra de la Riera de les Arenes, just en la vessant de ponent del massís de sant Llorenç
Trobem referències a l’existència d’aquest mas anteriorment denominat Comelles en documents de l’Speculo del
Monestir de Sant Llorenç del Munt “Marc Ses Comelles de Sant Joan de Matadepera, obliga el dot i escreix a la
seva muller sobre de mas Comelles. Any 1372. Sant Joan de Matadepera, núm. 7 bis.” (1).

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir l'era. Protegir la tanca exterior del barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 49.1.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairales de Matadepera.
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, p.73

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
4

Can Solà del Pla
localització
Urb. Can Solà del Pla

ubicació
417766-4607644

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XIV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
restaurant

masia

Can Solà del Pla

4

descripció
La masia original tenia la tipologia tradicional: planta quadrada, dues plantes i coberta a dues vessants, orientada a
ponent. La masia ha sofert nombroses reformes que han alterat la planta original, ja que s’han afegit nombrosos
porxos, i l’entorn.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
L’antiga masia de Can Solà del Pla configurava junt amb Can Pèlacs, Can Garrigosa, Can Bufí, Can Robert i Can
Marcet, el sector que anomenem de llevant de l’eix vertebrador de la Riera de les Arenes.
Diversos autors consideren com a denominació antiga d’aquesta masia la de Mas Pla, de la que en trobem
referències en documents de l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt, datats al segle XIV: “Acte en el qual
fra Pere ... abat de Sant Llorenç del Munt, de consell del seu convent, dedueix i relleva Bn Garriga de l’agrer de
tasca i delme a què és obligat l’honor que té en la parròquia de Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit
Asclaperol,(...) . Termena a sol ixent l’aragall. A migjorn, amb la Coma de Mur i part amb la tinença del Mas de
Torra. A ponent amb l’honor del mas del Plano i part amb la tinença del mas Triador. (...). Núm 47” (1)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Aquesta masia és espai d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 53.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÉ,M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. p.54
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. p.72

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
5

Can Solà del Racó
localització
Urb. Can Solà del Racó

ubicació
419486-4607314

qualificació urbanística
A5-2

autor

època

tipologia
XIV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
restaurant

masia
estat de conservació
bo

Can Solà del Racó

5

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, amb coberta de doble vessant,
presenta però tres plantes. Orientada a migdia, és envoltada per un recinte amb tanca i barri. De la mateixa manera
que la Font de la Tartana, paredada de pedra vista i amb volta d’arc rebaixat, és indiscutiblement associada al
conjunt de la masia també ho són els marges i feixes de conreu que envolten la casa fins el torrent i que també els
trobem en el proper turó del Pujol en gran quantitat, junt amb els forns de calç.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Cal esmentar-hi en primer lloc el centre productiu agrari que correspon a un moment per determinar de la
Romanització i que perdura fins l’alta Edat Mitjana. Trobem referències documentals de l’existència d’aquest mas,
antigament anomenat de La Font, en l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt que corresponen al segle
XIV :” Redició feta per Maria de Font, filla de Jaume de Font, a Guillem de Torrents, de Sant Joan de Matadepera, a
dit Jaume de Font i a la seva muller i pares, de la donació que li feren del mas de Font, de dita parròquia, que es té
pel monestir de Sant Llorenç del Munt. Fet a 12 de les kalendes de febrer de 1321, clos per Ramon de Cros, notari
de Barcelona. Sant Joan de Matadepera , núm. 82. “(1).
Darrerament aquesta masia ha sofert transformacions molt profundes per adequar-la al seu ús actual.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir la tanca conservada del barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 8.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÉ,M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. p.70
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
6

Can Ferrers de Baix
localització
c. Mas Ferrers. Urbanització Les Pedritxes

ubicació
417101-4607647

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

Can Ferrers de Baix

6

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta de doble
vessant, orientada a migdia, envoltada per un recinte tancat; l’estat de conservació és bo.

masia
estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Masia situada en la part baixa dels turons de les Pedritxes. Junt amb Mas Cellers, Can Farrés de Dalt i el conjunt
de Can Roure, La Mateta i Can Torrella constitueixen la línia d’assentaments que segueixen la Riera de Les Arenes
des de ponent, nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan i que s’ha vertebrat també al
voltant de la zona rural del Camí Ral de Manresa. Trobem referències a l’existència d’aquest mas en documents de
l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt “Venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa,
Bartomeu Roure, de sant Joan de Matadepera, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit camp
Palomer, el qual es té pel monestir de Sant Llorenç del Munt, a cens d’un parell de gallines cada any, pagadores
per Nadal, mitja quarantena de forment per Sant Pere i Sant Feliu, agrer de tasca i delme de tots el fruits. El preu és
de dotze lliures. 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera.”
(1) Aquesta masia ha sofert transformacions molt profundes per adequar-la al seu ús actual.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir la tanca del barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 54.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ. M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO. A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Albadia
de Montserrat. P.71.

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
7

Can Ferrers de Dalt
localització
c. Mas Cellers. Urbanització Les Pedritxes

ubicació
416770-4607882

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

masia

Can Ferrers de Dalt

7

descripció
Masia que respon a la tipologia tradicional: planta baixa i pis amb coberta a doble vessant, L’edifici ha sofert
profundes reformes tant pel que fa a l’edifici en sí com en el seu entorn. Presenta les parets exteriors amb pedra
vista.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Masia situada en la part baixa dels turons de les Pedritxes. Junt amb Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt i el conjunt
de Can Roure, La Mateta i Can Torrella constitueixen la línia d’assentaments que segueixen la Riera de Les Arenes
des de ponent, nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan i que s’ha vertebrat també al
voltant de la zona rural del Camí Ral de Manresa.
Trobem referències a l’existència d’aquest mas, sens poden distingir entre el de dalt i el de Baix, en documents de
l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt “Venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa,
Bartomeu Roure, de sant Joan de Matadepera, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit camp
Palomer (...). Termena a sol ixent amb el mas del Plano, i part amb el camí Real. A migjorn i a ponent, amb el
camp del mas Ferrers. (...). Fet així el 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant
Joan de Matadepera.” (1)
Aquesta masia ha sofert transformacions molt profundes per adequar-la al seu ús actual.
nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 55.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ. M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO. A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Albadia
de Montserrat. P.71.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

Can Vinyers

número catàleg
8

Can Vinyers
descripció

localització
c. Pompeu Fabra

ubicació
419402-4605925

qualificació urbanística

autor

època

tipologia
XV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
restaurant

masia
estat de conservació
bo

8

La tipologia correspon a la tradicional estructura de masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble
vessant, orientada a migdia, envoltada per un recinte tancat o barri del que es conserva la totalitat de les parets.
Fins fa pocs anys era un reducte de vinya i els ramats encara s’hi veien. A principis del segle XX s’hi van annexar
cases d’estiueig. Dels elements que han perdurat destaca l’emblemàtic molí i un finestral de pedra d’arc pla i
guardapols amb motllura de la façana de migdia que porta l’any 1594 en la llinda. A l’exterior diversos estris
agrícoles de valor patrimonial decoren el jardí. Associada a la masia hi havia forns de calç , avui desapareguts, i la
font de Can Vinyers en el mateix torrent.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Can Vinyers el trobem citat a l’Speculo de Sant Llorenç del Munt amb la denominació de “mas Vinyés”, l’any 1426.
Si bé M. Ballbé (1) accepta la data de la llinda del finestral – 1594- com a cronologia d’origen de la masia, el citat
document el situa al segle XV. La parcel·lació de part de les antigues propietats de Can Vinyers a partir de mitjan
segle XIX, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al neixament i desenvolupament urbà del carrer de
Sant Joan i de Sant Isidre.La font de Can Vinyers va ser un punt detrobada social i cultural durant la primera meitat
del segle XX. Recentment la masia i el seu entorn han estat objecte d'importants modificacions per tal
d'acondicionar-la al nou ús.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir molí i tanca del barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 56.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMATLLER, M. 1997. Els orígens el nou poble de Matadepera 1768- 1868. Ajuntament de Matadepera. P. 189 iss.
(1) BALLBÈ, M. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera.p. 247.
FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. P.76.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
9

Mas Cellers
localització
c. de les Pedritxes. Urbanització Les Pedritxes

ubicació
417015-4607742

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XV

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

masia

Mas Cellers

9

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble
vessant, orientada a migdia i envoltada per un barri del que s’ha conservat la porta d’arc rebaixat de maons.
L’estructura ha estat fortament reformada. En la parcel·la hi ha el Roure de Mas Cellers, avui declarat Patrimoni
Natural d’Interès Local.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Trobem referències a l’existència d’aquest ms en documents de l’Speculo de Sant Llorenç del Munt: “Establiment
fet per fra Joan, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, a Pere Cellés, de sant Joan de Matadepera, del Mas
Cellés, que és en dita parròquia en alou de dit monestir (...) Fet el 23 de febrer de 1490. Clos per Bartomeu Gili
Amat, regint l’escrivania de Terrassa. Sant Joan de Matadepera, núm 66” (1).
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir porta d'entrada a l'antic barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 57.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. p.80.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
10

Can Gorina
localització
c. Camí Font de la Tartana.

ubicació
419223-4606854

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XVI

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

masia
estat de conservació
bo

Can Gorina

10

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble
vessant, orientada entre llevant i migdia, envoltada d’un barri. Conserva l'era. Presenta un finestral de pedra d’arc
amb llinda decorada amb relleu sinuós i replanell motllurat. Actualment presenta també una façana orientada a
ponent. Es conserven antigues parets de dependències ja desaparegudes i a l’interior hi ha elements relacionats
amb les activitats vitivinícoles.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Existeix el Fons Documental del Mas Gorina, del que n’hi ha còpia en l’Arxiu Municipal de Matadepera.
Trobem referències d’aquest mas en el segle XVI segons recull Ballbé: “El 14 de desembre de 1508, Benet de
Vilalba, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, de l’ordre de Sant Benet, concedí emfiteusi a Joan Gorina del
Mas Bassa, de Matadepera, aquella terra erma, amb ses entrades i sortides, drets de pertinences inclosa per la
vora del torrent que passa pel mas de Can Torras”. La parcel·lació de part de les antigues propietats de Can
Gorina a partir del darrer terç segle XVIII, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al neixament i
desenvolupament urbà del carrer de Sant Joan i de Sant Isidre.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir la tanca del barri i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 58.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens el nou poble de Matadepera 1768- 1868. Ajuntament de Matadepera.
BALLBÈ, 1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
Fons documental Mas Gorina (1577- 1904). Arxiu Municipal de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
11

Can Robert
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417180-4609620

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
XVII

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
sense ús

masia
estat de conservació
regular

Can Robert

11

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble
vessant, orientada entre llevant i migdia, és envoltada d’un barri que conserva un portal amb un arc rebaixat de
maons. Presenta un interessant finestral de pedra amb arc pla i llinda decorada, també replanell motllurat. El vèrtex
del carener de la teulada és coronat per un petit pinacle amb forma de creuer. També hi observem elements
constructius arcaics com el desaigua de la façana de ponent. L’era està situada en front de la casa.

mapa emplaçament

història
No hi ha per ara referències a l’existència d’aquest mas amb el nom actual, en documents anteriors al segle XVIII.
L’antiga denominació és doncs per ara desconeguda. Acceptem però una cronologia molt anterior per situar l’origen
del mas, tenint en compte la seva situació topogràfica dominant la plana des del peu sud del massís.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir la tanca del barri i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 5.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA. Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt. 1935, p. 72.
BALLBÈ, M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
12

Can Torrella de Baix
localització
crta. de Terrassa a Talamanca

ubicació
417753-4606829

qualificació urbanística
A9

autor

època

tipologia
XVII

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

masia

fotografia 2

Can Torrella de Baix

12

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de tres plantes i golfes, coberta de
doble vessant on el carener de la teulada és perpendicular al frontis de la façana. La porta principal, de pedra, amb
arc de mig punt dovellat. Orientada a migdia. El recinte que la tanca s'ha conservat en la banda de ponent, un tram
de paret que la protegeix de la carretera. A principi de segle XX s’hi construí la petita capella annexa, reaprofitant
part de les estructures i terraplenant el forn de vidre del segle XVIII. L’altar que s’instal·là era procedent de l’antiga
església de Sant Joan de Can Roure. En l’esplanada de migdia de la casa s’hi localitzen els antics forns de calç
que pertanyien a Can Torrella, algun dels quals avui podem veure enterrat pel talús de la carretera de Terrassa a
Talamanca. Com a patrimoni moble es conserva una pedra de molí de conglomerat.

història
Joan Solà (1926) publica un recull de documents i consideracions per aportar dades a la història de Can Torrella: “...
Es diu que Torrella de Dalt fou l’antic Mas del Pou, que no tardaria gaire a ser absorbida per la primera. (...). Els
amos visqueren una pila de centúries al primer, tenint al de baix el forn de vidre i el d’obra, que estaven en el seu
fort pels anys 1799, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de linde feu tancar al 9 de març de 1786
perquè perjudicava l’hostal de La Barata. Poc a poc tocant els forns bastiren una casa , que fou salvada pels veïns
en voler el francès destruir-la...(1)”.
Cap a l’any 1930 hi estigué en Francesc Cambó, que tenia amistat amb la família Blanch.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir la capella, la tanca del barri, el forn de vidre i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 11.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) BUTLLETÍ DEL CLUB PIRINENC DE TERRASSA. Can Torrella. Joan Solà. 1926. p.20 i ss.
BALLBÉ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera.
FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
13

Can Torres
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
419236-4608324

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
XVII

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
residència esporàdica

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

masia
estat de conservació
bo

Can Torres

13

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta de doble
vessant, orientada a migdia, la façana principal conserva un finestral de pedra d’arc pla, amb llinda datada en el
segle XVII, presenta també replanell amb motllura. És envoltada per un recinte tancat amb una muralla de pedra
vista que presenta interessants espitlleres en la façana de ponent, la porta d’entrada al recinte és d’arc rebaixat de
maons. Es conserva l’era davant d’aquesta porta d’accés. Dels elements arquitectònics de l’interior de la casa
destaca la volta del celler, la premsa de 1819 i dues gerres d’oli encastades en els contenidors d’obra força
interessants. També hi ha restes d’un trull exterior prop de l’era on avui s’hi pot veure la pedra de molí feta amb
conglomerat procedent des massís. No massa allunyat de la casa en direcció sud s’hi localitza un forn d’obra.

història
Trobem referències a l’existència d’aquest mas en documents anteriors al segle XVII quan s’anomenava Mas
Batlles, serà a partir del segle XVII quan prenen el cognom familiar i passi a denominar-se Can Torres. Els turons
que configuren la vall del Torrent de Can Torres s’estrenyen deixant poc sòl útil pel conreu, malgrat tot per avui
comencem a tenir documentada aquesta zona gràcies als treballs d’ interpretació històrica dels documents que
conté el Llibre de Notes dels hereus de can Torres, del segle XVII i XVIII (1). En aquest moment la masia era una
de les més grans del terme en quan a extensió i també en producció agrària i ramadera. Considerem poc
demostrada la relació que M. Ballbè (2) estableix entre l’anomenat Mas Torre, documentat en l’Speculo de Sant
Llorenç del Munt en el segle XIV i aquest de Can Torres, donades les descripcions dels seus termes que podrien
millor referir-se a la zona de ponent del terme, entre Can Roure i en tram nord de les Pedritxes.
Resten encara traces dels carrers que havien de configurar una urbanització més en el terme de Matadepera.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir la tanca del barri i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 59.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) ROCA, P. 1996. Una masia de la muntanya a l’inici del segle XVIII. El llibre de notes dels hereus de Can Torres
de Matadepera. Revista Arraona, núm. 18. Sabadell.
(2) BALLBÈ. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera. 229-231
Fons Documental del Mas Torres (1699 -1887). Arxiu Municipal de Matadepera
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
14

La Mateta
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417358-4607068

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
XIX

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

masia

fotografia 2

La Mateta

14

descripció
Masia situada a la part baixa dels turons de les Pedritxes, més concretament el de Sant Joan, de l'Ós i Roques
Blanques. Junt amb Can Roure, Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt i de Baix, constitueix la línia d’assentaments que
segueixen la riera de les Arenes des de ponent, nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan
i que vertebra la part rural del camí Ral de Manresa.
La tipologia pertany a la casa pairal de segle XIX, planta quasi quadrada, de tres plantes i golfes, coberta de doble
vessant, orientada a migdia. Destaquen les feixes de conreu amb marges d’obra ben treballats paral·lels al camí i
que amb molta probabilitat pertanyien a l’antiga Can Torrella de Dalt. De la mateixa manera que la resta
d’estructures que envolten l’edifici i que presenten una factura més arcaica.

història
Joan Solà (1926) publica un recull de documents i consideracions per aportar dades a la història de Can Torrella:
“Es diu que Torrella de Dalt fou l’antic Mas del Pou, que no tardaria gaire a ser absorbida per la primera. (...). Els
amos visqueren una pila de centúries al primer, tenint al de baix el forn de vidre i el d’obra, que estaven en el seu
fort pels anys 1799, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de linde feu tancar al 9 de març de 1786
perquè perjudicava l’hostal de La Barata. Poc a poc tocant els forns bastiren una casa , que fou salvada pels veïns
en voler el francès destruir-la (...) a 15 de maig de 1831 es vengueren aquell antiquíssim casal del mas de dalt a
Francesc Mata, qui hi construí la Mata Xica " (1)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics.
Protegir els marges i feixes de l'entorn.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 60.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) SOLÀ, J. 1926. BUTLLETÍ DEL CLUB PIRINENC DE TERRASSA. Can Torrella. p.20 i ss.
BALLBÉ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera.
FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
15

Can Pobla
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
418234-4610104

qualificació urbanística
parc natural

autor
Duaigues, Josep,mestre d'obres

època

tipologia
conjunt arquitectònic

ús original
habitage d'estiueig

1905
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Can Pobla

15

descripció
El conjunt de construccions de Can Poble actual es situa al peu sud de La Mola, a uns 850 metres d'alçada en el
racó de la Vall de la Canal de Can Pobla. El conjunt el composen diverses edificacions entre les que destaca la
casa d'estiueig de la Família Quadras. Es tracta d'una casa amb tipologia de castell o fortificació. Consta de cinc
pisos. A partir del nivell de l'accés on es situa la planta baixa hi ha 2 pisos per sobre i 2 per sota. Està rodejada de
zona enjardinada. L’edifici manté una estètica historicista i alhora modernista. Destaquen la combinació de
llenguatges diversos, des del tractament de les façanes de pedra vista, fins el merlets i els i finestrals de
morfologia neogòtica. La casa té una capella adossada a la paret nord en el nivell de la planta baixa, a la banda
esquerra de l'entrada a la casa, de la que sobresurt l'àbsis. Aquesta capella s'assenta en el que havia estat la
capella de Sant Esteve de la Vall, documentada des del segle XI.
La masoveria és un edifici de quatre plantes. Completen el conjunt diferents cases d’estil rural, aixecades o
reformades a principis de segle XX i distribuïdes per la vall.

història
Trobem les primeres referències documentades de Sant Esteve en l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt,
corresponent al segle X: “ Venda feta per Arniscle, anomenat Horuci, i la seva muller Florisenda, al dit monestir de
Sant Llorenç, d’una vinya seva. Termena a sol ixent in ipso aqueducto. A migjorn i altres parts a terra de Sant
Esteve fet el primer de febrer de l’any (...) del regant de Lotari. Clos per (...) prever. Any 972. Sant Joan de
Matadepera (1). En el segle XI, 1014 el lloc de Matadepera fou donat al Monestir de Sant Llorenç pels comtes de
Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda. S’hi fa especialment esment de l’església de Sant Esteve Protomàrtir (2).
L’ermita es coneix amb diverses denominacions, Sant Esteve de la Vall, Gavallan, Vilanova de Sant Esteve. Es
documenten assentaments dels masos de Sant Esteve de la Vall des dels segles XII i XIII, (Mas Taberner, Mas
Seròs, Mas Riquer, Mas Espluga i Mas Costadell), que foren enderrocats a principis del segle XX per costruir-hi
l’actual casa pairal.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local

El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Aquesta zona és espai d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 1

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(3)PUIG, P.1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noquera.
Barcelona.
(1)(2)FERRANDO, A. 1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat.
BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
16

Can Pèlacs
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
416918-4610805

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
conjunt arquitectònic

XI-XX
ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Can Pèlacs

16

descripció
El conjunt és divideix en dos sectors: la residència dels propietaris per una banda i la masoveria per una altra.
La residència principal, de dues plantes, està orientada a sud i la façana principal té un porxo amb arcs de mig
punt. En l’edifici hi ha cinc habitatges actualment. L’acusada pendent el terreny va obligar a omplir de terra l’espai
davant la casa i configurar feixes de conreu. La masoveria està construïda sobre una enorme cisterna. Consta de
dues plantes i té un proxo amb arcs de mig punt que fa les funcions de paller. En la façana e migdia s’hi troben
elements decoratius com la llinda de pedra del portal. A la façana de ponent hi ha un finestral procedent de l’antiga
masia, d’arc conopial decorat amb motllura de corda.
Es poden veure encara restes de murs de l’antiga masia, més a ponent que l’actual.

història
Els actuals edificis són del primer terç del segle XX, de la masia original en resten una llinda, ara instal·lada a la
masoveria, i unes filades de les parets.

fotografia 1

fotografia 2

L’actual denominació de can Pèlacs té el seu origen en el segle XVI, abans corresponia a Mas Busqueta. Les
primeres referències d’aquest mas, avui desaparegut, data del segle XIII en l’Speculo de Sant Llorenç de Munt (1).
També existeixen documents del segle XI que citen el bosc de la Busqueta i que es refereixen a aquestes terres (2)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local

El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics

Aquesta zona és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 62.
fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. p.70.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
17

La Barata
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
415957-4610523

qualificació urbanística
parc natural

autor

època

tipologia
conjunt arquitectònic

XIV
ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

La Barata

17

descripció
Formen el conjunt edificacions juxtaposades corresponents a diferents moments, fins i tot anteriors a l’establiment
de la família Barata, el 1330.
Així ho sembla demostrar la part que corresponia a l’hostal que conserva els arcs de punta d’ametlla obra del segle
XII (1). La superfície edificada mostra un cert esglaonament per adaptar-se a la morfologia del terreny. El conjunt
s’orienta a migdia. En el primer nivell es troba la cotxera i l’estable coberts per una terrassa. Els dos pisos de la
façana principal s’obren a sengles galeries sostingudes per arcs i que daten del segle XIX. Les cambres nobles es
distribueixen a banda i banda de l’àmplia sala central.
Forma part del conjunt la capella de Sant Roc del segle XVIII.
Cal remarcar l’interès del patrimoni moble i documental que es conserva a la casa.

història
La recuperació de material d’època romana en construir el camí d’accés a la casa indica la possibilitat d’un
assentament d’aquesta època i seguit fins els nostres dies.

fotografia 1

fotografia 2

La família Barata, procedent de Nàpols, ha estat des de l’establiment del segle XIV la propietària de la
casa.Destacant el període d'hostal en el camí Ral de Barcelona a Manresa. És interessant la informació que
escrigué Francisco Zamora després de visitar la casa al segle XVIII. Antoni Barata fou ministre d’Hisenda el segon
govern del trienni liberal, 1821- 1822. El conjunt fou restaurat cap el 1940 per l’arquitecte Jeroni Martorell per
reparar els danys de la Guerra Civil.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics

Aquesta és una zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics números:
·
·
·
fotografia 3

41. troballes de material romà
36.1. masia
36.2 . forn de calç

fotografia 4

referències documentals
(1) BALLBÈ, M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera, pp 31 i ss..
(2) Francisco de ZAMORA. 1973 Diario de los Viajes hechos en Catalunya. Cúria. Barcelona.

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
18

Cal Marcet
localització
c. Sant Joan, 6

ubicació
419208-4605838

qualificació urbanística
A0

autor
Muncunill, Lluís

època

tipologia
casal amb jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1895
ús actual
tres habitatges

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Cal Marcet

18

descripció
Casal format per tres plantes rectangulars, mirador, i un pati que envolta l'edifici als laterals i a la part posterior.
Mostra coberta a dues vessants. La façana principal presenta estructura i composició simètrica, distribuïda en dos
cossos horitzontals principals i un tercer de grandària menor, separats per motllures. Hi sobresurt de forma lleugera
l’eix vertical central, format per la porta principal, el balcó amb mènsules i el petit timpà que corona la façana.
Conserva sis obertures rectangulars: la porta i dues finestres a la planta baixa, dues finestres amb balustres i balcó
a la segona, com a únic cos sortint. El tractament de la superfície és l’arrebossat que recorda carreus rectangulars.
La distribució interior de la planta baixa correspon en bona part a l’original, amb un passadís distribuïdor central,
habitacions laterals i la sala d’estar o menjador al fons, amb obertures a la façana posterior. Destaquen els
paviments hidràulics i els arrimadors formats per rajoles amb decoració geomètrica. Hi trobem forjats en les
baranes i reixes en les diferents finestres.A la façana s'hi pot veure una fornícula o capella que dóna cabuda a una
figura religiosa del "Sagrat Cor". Conserva un pou torre de planta circular per l'antic abastament d’aigua de la casa.
Hi trobem forjats en les baranes i reixes.

història
És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a Matadepera, molt proper en un principi al nucli urbà
existent. La família Marcet construí aquesta casa per estiuejar-hi a finals del segle xix, encarregant el projecte
al'arquitecte terrassenc Lluís Muncunill.
Originàriament constava de dues plantes i un mirador de volum inferior a l’actual. Les reformes posteriors
d’ampliació seran iniciades per l’arquitecte Escudé Gibert (AMM/1941/682), convertint el casal en tres habitatges.
L'actual espai del pati correspon a una petita part del jardí original, que arribava al carrer d'Àngel Guimerà, el qual
va ser segregat, parcel·lat i edificat per diferents propietaris.

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria, s'inclou la torre mirador. Mantenir la façana principal, tant en la seva composició com en la
forma i dimensió les mides de les obertures, el tractament, materials i els elements decoratius singulars. Mantenir el
cancell, porta i arrimador ceràmic. Mantenir i conservar el pou: volum, composició i tractament del parament.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1895/681
Arxiu Municipal de Matadepera,1941/682
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
19

Ca l'Aldavert
localització
c. Sant Joan, 28

ubicació
419131-4605910

qualificació urbanística
E2

autor
Bassegoda, Bonaventura

època

tipologia
casal amb jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1897
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Ca l'Aldavert

19

descripció
Casal d'estil historicista format per dues plantes rectangulars. La coberta a dues vessants. La façana principal
dominada pel pla és d’estructura i composició simètrica, distribuïda en dos cossos horitzontals principals, separats
per un fris de rajoles blaves i blanques. El tractament de la superfície és l’arrebossat que recorda l’obra vista, petits
carreus rectangulars. Mostra sis obertures rectangulars verticals, porta i dues finestres a la planta baixa, dues
finestres i porta de balcó amb balustres a la segona, com a únic cos sortint. Presenta un fort contrast cromàtic entre
el vermellós de l’arrebossat i el cru dels marcs i boets de les obertures. La façana presenta nombrosos elements
decoratius, modernistes i neogòtics com els marlets que coronen el ràfec, un pinacle amb un drac mitològic com a
gàrgola, un rellotge de sol, elements al·legòrics com l’escut de La Renaixença. Hi trobem forjats a les reixes. La
distribució interior correspon a l’original, amb un passadís distribuïdor central, habitacions laterals i la sala d’estar
o menjador al fons, amb obertures a la façana posterior, la segona planta ésde volum més reduït i es completa amb
una terrassa posterior. Destaquen els paviments hidràulics i els arrimadors formats per rajoles amb decoració
geomètrica. L'extens jardí en la zona del darrera de la casa arriba als carrers d'Àngel Guimerà i de Monserrat
ocupant part de l'illa.

història
És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a Matadepera, molt proper en un principi al nucli urbà
existent. L'escriptor i editor Pere Aldavert, es construí aquesta casa per estiuejar-hi a finals del segle XIX. Podem
destacar-hi la presència i estada de l’amic i col·laborador de Pere Aldavert, Àngel Guimerà qui va tenir una relació
important amb Matadepera, que podem trobar al llarg de la seva obra. L'arquitecte Bonaventura Bassegoda, qui va
projectar l'obra, formava també part del cercle d'amistats d'en Pere Aldavert. D'aquest arquitecte es localitzen a
Matadepera alguns edificis més prou significats:la casa d'Andreu Vidal, la casa de mossèn Camps, l'església i el
campanar. La casa Aldavert ha sofert poques modificacions. L'actual jardí correspon a una part de la propietat
original, que ocupava els darreres de les cases d'aquest tram del carrer de Sant Joan, des de l'església fins el
carrer de Wenceslau Guadall .

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria. Mantenir la façana principal: composició, tractament, materials, cromatisme i elements
decoratius. Mantenir el cancell, porta i arrimador ceràmic. Mantenir façana posterior.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
MIRACLE, J.1958, Guimerà. Ed. Aedos. Barcelona
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera
FONT, J. 1976, Retall d’Història. Programa de la Festa Major de Matadepera
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
20

Casa Andreu Vidal
localització
c. Sant Llorenç, 71

ubicació
418781-4606189

qualificació urbanística
A1

autor
Bassegoda, Bonaventura

època

tipologia
casal amb jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1909
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Casa Andreu Vidal

20

descripció
Casal de regust modernista, en l'actualitat de dues plantes.
La façana principal és d’estructura i composició simètrica, amb tres obertures: la porta central i dues finestres de
grandària similar, amb targes d’arc trilobulat. El parament és de pedra calcària en forma de mosaic. Tant la façana
principal com la posterior són coronades per un frontó de traços corbats concèntrics i excèntrics, configurant un
ritme ondulant en la carena. Decora la façana l’emblema inserit en la part superior del capcer circular, on s’hi
especifica la data de construcció, 1909. Els marcs de color clar i textura llisa de les obertures presenten un fort
contrast amb la resta de la superfície empedrada. Destaca la tanca del jardí també de calcària. La cobertura a
doble vessant ha conservat les teules vidriades originals amb tons blaus i marrons.
No conserva la distribució interior original.

història
És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a Matadepera, com veiem molt proper en un principi al nucli
urbà existent. L’empresari Andreu Vidal encarregà el projecte d' aquesta casa a Bonaventura Bassegoda, per
estiuejar-hi a principis del segle xx. L'arquitecte Bonaventura Bassegoda formava també part del cercle d'amistats
d'en Pere Aldavert, i es localitzen a Matadepera alguns edificis més prou significats: la casa de mossèn Camps,
l'església i el campanar i la mateixa casa d'en Pere Aldavert. Si bé la conservació de les façanes, la coberta i la
tanca exterior és molt acurada, la distribució interior ha estat totalment reformada pels actuals propietaris, també es
modificà l'alçada del sostre interior, aspecte que va permetre l'ampliació de la segona planta.

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volumetria, coberta, i la façana principal: tractament, composició forma i dimesió d'obertures, porta del
cancell, i forjats. Mantenir la tanca del jardí de la façana principal.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera
FONT, J. 1976, Retall d’Història. Programa de la Festa Major de Matadepera
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
21

Cal Mossèn Camps
localització
c. Sant Joan, 3

ubicació
419203-4605802

qualificació urbanística
A3

autor
Bassegoda, Bonaventura

època

tipologia
casal amb jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1918
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Cal Mossèn Camps

21

descripció
Casal de dues plantes rectangulars. La coberta a quatre aigues, on hi destaquen les teules i la xemeneia vidriades,
amb tons blaus i rogencs, formant una composició geomètrica. En la façana principal hi predomina el buit, amb sis
obertures: porta central amb cancell i dues finestres laterals en la planta baixa, i tres portes finestral d’accés al
balcó en la planta superior. Aquest balcó ocupa tota la façana i presenta una estructura i perfil ondulat, tant en el
voladís com en la barana forjada. Els arcs de les finestres i porta són escarsers. El ràfec perimetral segueix tota la
coberta i mostra mènsules. El tractament de la façana és l'arrebossat sense pintar.
La distribució interna simètrica, i molt semblant en les dues plantes, amb passadís central i les habitacions
repartides a banda i banda. Al fons del passadís, ocupant tota l'amplada , s'hi localitza la sala d'estar- menjador
amb sortida al jardí. Dels elements interiors en destaquem la qualitat i varietat dels paviments hidràulics amb
decoració geomètrica. La façana posterior és dominada per l'espai en forma de porxo on l'estructura de càrrega és
de columnes i bigues de ferro. El jardí i hort arribava fins el carrer de Balmes, avui però segregat en part, amb
d'altres habitatges veïns. En aquesta façana del carrer de Balmes hi veiem la porta antiga d'entrada a la finca.
La tanca del jardí de la façana principal presenta ampit enrajolat i pilastres amb decoració ceràmica.

història
És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a Matadepera, com veiem molt proper en un principi al nucli
urbà existent. Mosèn Josep Camps construí aquesta casa per estiuejar-hi a principis del segle xx.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria, la coberta i la façana principal: composició, forma i dimensió i relació d'obertures, porta del
cancell i forjats. Conservar també la tanca del jardí de la façana principal.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1918/681/1
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
22

Casa Josep Casanovas
localització
c. Sant Llorenç, 38 i 40

ubicació
418830-4606188

qualificació urbanística
A4-1a

autor
Borrell, Gabriel

època

tipologia
casals amb jardí

ús original
dos habitatges d'estiueig

1932
ús actual
habitatges

estat de conservació
bo

Casa Josep Casanovas

22

descripció
Dues cases bessones d'una planta rectangular.Envoltades de jardí menys per la pare ti façana lateral nord.
Comparteixen paret mitgera. Cobertura a doble vessant. Presenten marquesina frontal en la façana principal,
decorada amb tres columnes de capitell històricista de perfil jònic. Porta i finestra a cada habitatge. En el vèrtex de
la carena de la cobertura s'hi ha disposat d'acroteri un element decoratiu que recorda una cràtera, el qual trobem
també en les pilastres de la tanca del jardí d'entrada. La façana posterior recorda molt la principal, amb porxo i tres
columnes del mateix estil. La distribució interior ha estat modificada. S'ha conservat el conjunt de paviments
hidràulics.

mapa emplaçament

història
Corresponen a una promoció de Josep Casanoves, projectada per Gabriel Borrell l'any 1932.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1932/681/3
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
24

Ca l'Alcaraz
localització
c. Sant Llorenç, 44

ubicació
418815-4606214

qualificació urbanística
A4-1a

autor

època

tipologia
casal amb jardí

ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

Ca l'Alcaraz

24

descripció
Casa d'una planta rectangular, coberta a quatre vessants. La façana principal de composició simètrica, porta i dues
finestres d'arc carpanell, amb trencaaigües senzill en forma de motllura integrada a l'arrebossat. El ràfec simple
d'acanalats sense ornamentació. Disposa de jardí en totes les seves façanes tret de la nord, que és cantonera.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Aquest casal és testimoni dels primers moments de l'estiueig del segle xx. La senzillesa i aire gens pretenciós de
l'edificació fa que s' incorpori de manera mimètica al nucli urbà existent en aquell moment. Aquesta línia
constructiva canviarà a partir del final del primer terç del segle xx cap a un model més monumentalista.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1995/1096/35
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
25

Torre de l'Àngel
localització
crta. de Talamanca

ubicació
416600-4609253

qualificació urbanística
parc natural

autor
Muncunill, Lluís

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1908
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Torre de l'Àngel

25

descripció
Torre de planta quadrada amb dos nivells i golfes. Presenta un dels elements més característics de l'obra de
l'arquitecte Lluís Muncunill, com són els arcs parabòlics en finestres, portes i en la galeria de la façana sud. En el
volum si detecta certa insinuació de dues piràmides truncades unides per la cúspide.
El parament de les façanes és de calcària amb combinació d'obra vista
En alguns elements decoratius veiem la utilització del trencadís, com per exemple en les pilastres que dominen la
porta de la tanca exterior, així com interessants forjats en baranes , reixes i portes.
La distribució interior manté pràcticament intacte el projecte original. Hi trobem la vidriera de l'accés al menjador
com un dels elements més singulars, junt amb els frisos pintats amb motius vegetals.

història
El projecte d'aquesta torre iniciat l'any 1908, representa la reinterpretació d'un habitage d' estructura rural des de la
visió modernista del seu autor,l'arquitecte Lluís Muncunill. És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a
Matadepera en aquest cas allunyat del nucli urbà.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria. Manteniment integral de les façanes: composició, materials, tractament, forma i dimensió de
les obertures, elements decoratius i cromatisme. Mantenir la coberta. Manteniment integral de la zona enjardinada i
tanca, forjats inclosos. Prèviament a qualsevol intervenció d'obres, caldrà realitzar un informe patrimonial exhaustiu.
L'informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per tal de determinar-ne els elements a protegir.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BOIX, J. Terrassa 1877-1977 cien años de urbanismo. Col·lecció Ègara núm.2
FREIXA, M. et al.1996. Sant Llorenç. Lunwerg Editores, S.A.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
26

Torre Salvans
localització
La Barata

ubicació
416090-4610213

qualificació urbanística
parc natural

autor

època
1925-1930

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

estat de conservació
regular

mapa emplaçament

Torre Salvans

26

descripció
Torre de planta quadrada amb tres nivells i golfes. La coberta a quatre vessants soportada per un sistema
d'arcuacions.
La façana principal, de composició simètrica, és dominada pel pla, presenta nou obertures: porta central d'accés
dovellada i arc de mig punt i decoració de motllures. Dues finestres verticals a la planta baixa, i tres en la segona i
tercera plantes. La decoració de la façana principal mostra esgrafiats geomètrics combinats amb sis pilastres que
recorden columnes d'estil clàssic, coronades per capitells corintis. A les façanes de llevant i de migdia presenta
dues terrasses. La distribució interior és simètrica a partir d'un ampli passadís central. Destaca el treball en bronze
de l'escala i els vitralls que il·luminen l'obertura d'aquesta. Columnes i pilastres de marbre blanc del que havia estat
menjador, les piques i de la cuina tallades d'una sola peça també amb marbre, i l'acurat treball d'ebenisteria de
portes i bastiments. La torre conserva l'espai refugi en el sòtan. La resta del conjunt la formen elemnts del jardí, una
espaiosa cotxera, la vivenda dels masovers junt amb altres dependències del servei i una gran cisterna en la banda
de muntanya.

història
La torre va ser construida entre 1925 i 1930. Ha estat residència esporàdica dels seus propietaris durant anys. De
la seva història en destaca que després dels fets de juliol de 1936, quan per ordre de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Terrassa se'n va fer càrrec de la casa per tal de protegir-ne el seu patrimoni artistic. L'any 1938 el
President de la República, M. Azaña residirà en la Torre Salvans durant un període.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria. Manteniment integral de les façanes: composició, materials, tractament, forma i dimensió de
les obertures, elements decoratius i cromatisme. Mantenir la coberta. Manteniment integral de la zona enjardinada, i
espai i refugi soterrat. Prèviament a qualsevol intervenció d'obres, caldrà realitzar un informe patrimonial exhaustiu.
L'informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per tal de determinar-ne els elements a protegir.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
27

Torre Serra
localització
c. Josep Porcar, 27

ubicació
418859-4605752

qualificació urbanística
A4-2

autor
Manich, Joaquim

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1933
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Serra

27

descripció
Torre de dues plantes i altell, d'estructura basilical, amb predomini de la verticalitat. La façana principal és plana,
sense cossos sortints, i tractament arrebossat sense pintar. De composició simètrica, amb vuit obertures: porta
central adintellada i dues finestres rectangulars laterals en la planta baixa i tres en la segona. Dues finestretes
geminades en el cos superior.
Coberta a dues vessants truncada transversalment pel carener més elevat
La tanca del jardí és confeccionada amb maons i reixa forjada, mostra una composició geomètrica que permet el
pas de la llum.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Seria un exemple més d'edificació de regust rural, del qual a Matadepera hi trobem també la masoveria de Can
Duran, la torre Matarí, o la torre G. Gessi. Responen a un cert interès per reivindicar un tradicionalisme en l'estil
recordant l'estructura de les masies.
Un element significatiu és la seva condició de cantonera amb un dels passos històrics de la riera de les Arenes,
l'anomenat Baixador d'en Tomaset.

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1933/681

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
28

Torres Jaume Rocabert
localització
c. Josep Porcar, 29 i 31

ubicació
418862-4605798

qualificació urbanística
A4-2

autor
Viñals, Melcior

època

tipologia
torres anteriors a 1939

ús original
dos habitatges d'estiueig

1934
ús actual
habitatges

Torres Jaume Rocabert

28

descripció
Dues torres amb idèntic projecte constructiu, malgrat avui han estat reformades de forma significativa.
El projecte original mostra planta baixa, semisòtan i altell. De la coberta en destaca el capcer troncat o coberta
holandesa original, i la barbacana de fusta en el ràfec.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Promoció de J.Rocabert feta en dos moments no massa allunyats en el temps a partir de 1934.
la 29 va ser reformada l'any 1988-89, es va tancar el porxo de la façana principal, s'afegí volum a la part posterior
de l'edifici i es redistribuí tot l'interior. També es modificaren algunes obertures de les façanes.
La torre número 31 ha sofert més canvis ja des dels anys seixanta del segle xx. S'hi veuen importants augments
volumètrics, com la torre per encabir-hi un dipòsit d'aigua, i un nou porxo entre d'altres.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la composició i tractament de la coberta. Mantenir composició i
tractament de les façanes principals. Mantenir tractament i composició de la tanca.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1934/681/2

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
29

Villa Engràcia
localització
c. Àngel Guimerà, 64

ubicació
418898-4606233

qualificació urbanística
A4-1a

autor

època

tipologia
torre anterior a 1939

1935
ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

Villa Engràcia

29

descripció
Torre d'una sola planta rectangular i altell. Presenta coberta holandesa. La facana principal és dominada pel porxo
d'entrada, carregat en dues columnes d'estil classicista.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Exemple de torre d'estiueig de primer terç del segle xx, amb un cert estil classicista i molt integrada en l'entorn.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir volum, mantenir composició i tractament de la coberta. Mantenir
composició i tractament de la façana principal, inclosa la marquesina. Mantenir tractament i composició de la tanca.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1935/681/3
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
30

Torre F. Ballbè
localització
c. Camí Font de la Tartana, 1

ubicació
418686-4606554

qualificació urbanística
A4-1a

autor
Vila Juanico, Josep

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1935
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre F. Ballbè

30

descripció
Torre d'una planta i mirador central de reduïda alçada. El volum defuig la verticalitat.
La coberta, de teula àrab, a quatre vessants, composta alhora per diferents nivells, és visible des de la via pública.
A les façanes domina el pla i les línies horitzontals, tant en les obertures com en el tractament dels elements
decoratius, marcs , ampits i les motllures perimetrals. Destaquem la unitat del tractament de les façanes refermada
per la textura de la superfície, arrebossada en la seva totalitat, i per l' harmonia cromàtica del conjunt. Mostren
unitat també els elements més distants , com són el garatge i la tanca exterior. L'espai del jardí i la seva composició
s'adequa de manera notable a l'estil del conjunt de l'edificació.

mapa emplaçament

història
Exemple de torre d'estiueig de primer terç del segle xx, amb un cert estil racionalista i molt integrada en l'entorn.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir totes les façanes inclosos els porxos: tant el tractament com la composició.
Mantenir la tanca exterior: materials i tractament.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera 1935/681/5
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
31

Torre Concepció Tugas
localització
c. Ramon Llull,18

ubicació
418718-4606520

qualificació urbanística
A4-1a

autor

època

tipologia
torre anterior a 1939

1935
ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

Torre Concepció Tugas

31

descripció
Torre d'una planta i mirador central.
La coberta a quatre vessants, visible des de la via pública és amb teula àrab. A les façanes domina el pla i destaca
l'austeritat en el tractament dels elements decoratius. Les façanes són arrebossades en la seva totalitat. Del
mirador destaquen els dos finestrals per façana, amb arc de mig punt.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Exemple de torre d'estiueig de primer terç del segle xx, amb un cert aire racionalista i molt integrada en l'entorn. La
distribució interiororiginal, ha estat modificada.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la volumetria, inclosa torre mirador, les cobertes, i façana principal tant
el tractament com la composició.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1935/681/7
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
32

Torres Neus Guadall
localització
c. Sant Joan, 9

ubicació
419165-4605821

qualificació urbanística
A3

autor
Manich, Joaquim

època

tipologia
torres anterior a 1939

ús original
dos habitatges d'estiueig

1935
ús actual
habitatges

estat de conservació
bo

Torres Neus Guadall

32

descripció
Torres bessones d'una planta. Comparteixen paret mitgera. La coberta composta, formada per dos trams principals.
El cos major és a doble vessant, mentre el segon, disposat transversalment al primer, forma la façana principal de
l'edifici, siguent el tremujal de la coberta visible des de l'exterior. Les obertures d'aquesta façana són la porta i una
finestra, ambdues amb arc de mig punt. El ràfec mostra barbacana de fusta en tot el seu perímetre. La distribució
interior dels habitages és simètrica. Aquesta s'estructura a partir dels corresponents passadissos i habitacions en
un sol lateral.

mapa emplaçament

història
Promoció de Neus Guadall de l'any 1935 de dues cases, inicialment de lloguer per l'estiueig. Cal destacar que la
casa número 9 va ser des de l'any 1936 la residència d'en Ricard Marlet. Els familiars d'aquest artista, han
conservat l' estudi en la seva ubicació original, l'habitació de façana.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir i conservar la volumetria del cos frontal i la coberta d'aquest tram junt amb la façana principal i la tanca
exterior del jardí.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 19357681/5
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
33

Torre Vallhonrat
localització
c. Gaietà Vallès, 12

ubicació
418314-4606785

qualificació urbanística
A4-2a

autor

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Vallhonrat

33

descripció
Torre de tres plantes. Coberta a quatre vessants de teula àrab. Mostra terrasses de cos sortint en dues façanes. El
tractament del conjunt de les façanes és homogeni, i armoniós, predominant la utilització d' ornaments ceràmics :
balustres en les baranes de les terrasses, cornises en el ràfec, i altres motllures horitzontals. També els trobem en
els marcs i ampits i trencaaigües de les finestres. De la façana de ponent en destaquen les cinc finestres
geminades amb arc de mig punt de la tercera planta. Rodeja la casa un jardí de considerables dimensions i
especial qualitat.

mapa emplaçament

història
Notable exemple de casa d'estiueig de primer terç del segle xx. Respon a un dels primers establiments urbans en la
zona de Can Prat, prop la riera de les Arenes.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir el volum de l'edifici. Mantenir la composició i el tractament de la
coberta.
Mantenir el tractament, ornamentació i composició de totes les façanes.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
34

Casa Torres
localització
c. Jaume Español, 3

ubicació
418759-4606386

qualificació urbanística
A4-1a

autor

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

Casa Torres

34

descripció
Torre de dues plantes i altell amb coberta a doble vessant. De planta rectangular. En la façana original hi domina el
capcer escalonat i un ull de bou centrat en el cim.

estat de conservació
regular

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Torre d'estiueig del primer terç del segle xx. Testimoni d'un primer moment de l'eixample urbà cap el nord i que
confirma la revisió i reconducció de la llera de la riera de les Arenes, doncs era ubicada en el marge mateix
d'aquesta casa. Veiem avui aquest espai guanyat per la urbanització. De les reformes exteriors en podem
documentar l'afegit del cos sortint, balcó tancat de la planta alta, i alhora marquesina en la façana principal,
carregada en dues columnes d'estil clàssic.

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
fotografia 1 extreta de Ballbè, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. Caixa d'Estalvis de Terrassa. Ajuntament
de Matadepera. p. 133.

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
35

Torre J. Fernández
localització
c. Marc Comerma, 3

ubicació
418276-4606835

qualificació urbanística
A5-1c

autor
Tort, Ramon

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1941
ús actual
habitatge

Torre J. Fernández

35

descripció
Torre de dues plantes i coberta a quatre vessants amb teula àrab. És rodejada d'un jardí de considerables
dimensions. El tractament de les façanes presenta homogeneïtat de materials i cromàtica, on hi predomina
l'ornamentació simple de ceràmica. Destaca l'escala d'un tram d'accés.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
La torre és una de les primeres mostres d'habitatge d'estiueig de la postguerra, i que marcaran un canvi en la
manera d'entendre la urbanització i característiques constructives a Matadepera, moment en el qual s'abandonarà
un cert racionalisme per avançar vers una idea més monumentalista.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir el volum de l'edifici i el tractament i composició de les façanes.
Mantenir la coberta.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1941/682
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
36

Torre Onandia
localització
c. Àngel Guimerà, 77

ubicació
418841-4606232

qualificació urbanística
A4-1a

autor

època

tipologia
torre posterior a 1939

1942
ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Torre Onandia

36

descripció
Torre de planta rectangular. Ubicada en una finca cantonera entre el carrer d'Àngel Guimerà i de Josep Valls.
Presenta dos nivells d'habitació, el superior de menor dimensió recorda una mansarda o golfa. La coberta de teula
àrab, és composta i trencada per dos cossos tranversals en creu, formant dues carenes. El ràfec amb motllura
simple és cobert per teula plana lleugerament inclinada de ceràmica vidriada de color granatós, hi dibuixa un marc
visible des de l'exterior. La façana principal i la posterior presenten marquesina o porxo d'accés. La nord amb dues
columnes d'estil historicista jòniques. La coberta plana de la marquesina posterior serveix també de terrassa.
Presenta barana balaustrada. El jardí i tanca és notable. El tractament dels materials i cromàtic presenten una
extraordinària homogeneïtat.

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, moment en que s'urbanitza el carrer
d'Àngel Guimerà. Les reformes principals, iniciades ja els anys quaranta, s'han realitzat a l'interior i en la
marquesina posterior. També s'efectuà una obertura en la tanca del carrer d'Àngel Guimerà per tal d'accedir a la
cotxera.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volum de l’edifici.
Mantenir tractament i composició de totes les façanes.
Mantenir composició i tractament de les cobertes.
Mantenir la tanca exterior del jardí.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1942/682/9
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
37

Torre Celestino Manent
localització
crta. de Terrassa, 49

ubicació
418870-4605631

qualificació urbanística
A4-2a

autor
Viñals, Federico

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1942
ús actual
habitatge

Torre Celestino Manent

37

descripció
Torre d'una planta, amb sòtan i mirador. La finca, cantonera, va condicionar la planta del projecte, orientant la
façana al vèrtex format per la carretera de Terrassa i el carrer de sant Sebastià. En aquesta façana s'hi ubica un
porxo amb quatre obertures formades per arcs de mig punt. La coberta amb teula àrab és composta i mostra
diferents nivells. La torre mirador coberta a quatre vessants, presenta triple finestral a cada façana.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Habitatge d'estiueig de la postguerra, que respon a un bon nivell de qualitat de construcció. El projecte original va
estar modificat amb posterioritat amb la construcció del porxo de la façana principal. Més endavant, l'any 2000, la
torre ha estat totalment rehabilitada, mantenint criteris respectuosos amb el projecte original a nivell de volums,
coberta i façanes, conservant-se per exemple les encavallades de fusta. Els interiors i distribució sí han estat
modificats. També la tanca ha estat canviada i part del jardí segregada per construir-hi un habitage veí.

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volum, inclòs torre mirador.
composició i tractament de la coberta.
composició i tractament de les façanes.

fotografia 3

Mantenir
Mantenir

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1942/682/5

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
38

Torre Guillermina Gessi
localització
c. Àngel Guimerà, 56

ubicació
418962-4606167

qualificació urbanística
A4-1a

autor
Pigrau, Pedro

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1946
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Guillermina Gessi

38

descripció
Torre de dues plantes i altell, d'estructura basilical. Mostra dos cossos edificats ben direfernciats. La façana
principal és plana, sense elements sortints, i tractament arrebossat amb esgrafiats geomètrics que ornamenten les
obertures, tant portes com finestres. De composició simètrica, amb porta central adintellada i finestres d'arc de mig
punt laterals en la planta baixa, i tres geminades en la planta pis.
La coberta, de teula àrab, és a dues vessants, truncada transversalment pel carener més elevat. El ràfec de teula i
d'obra tradicional.
L'extensa tanca del jardí és confeccionada amb pedra calcàrea de la zona.

mapa emplaçament

història
Seria un exemple més d'edificació de regust rural, del qual a Matadepera hi trobem també la masoveria de Can
Duran, del mateix arquitecte P. Pigrau la torre Matarí, o la torre Serra de J.Manich. Responen a un cert interès per
reivindicar un tradicionalisme en l'estil recordant l'estructura de les masies.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volum de l’edifici.
Mantenir composició i tractament de la coberta.
Mantenir composició i tractament de les façanes.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1942/682/5

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
39

Torre J. Garriga
localització
c. Àngel Guimerà, 36

ubicació
419101-4606052

qualificació urbanística
A4-1a

autor
Manich, Joaquim

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1947
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Torre J. Garriga

39

descripció
Torre de dues plantes i mirador central.
La coberta a quatre vessants composta, visible des de la via pública és amb teula àrab, també presenta teula
vidriada en les carenes o arestes. El ràfec és de voladís considerable amb permòdols prefabricats. De les
obertures en destaquen el porxo i la marquesina, ambdós amb columnes d'estil historicista jòniques. Les façanes
són arrebossades en la seva totalitat i mostren motllures d'ornament. De la torre mirador destaquen els tres
finestrals per façana. La marquesina de la façana principal, sud, soporta un balcó amb balustrada. En la façana de
llevant també s'hi ubica una terrassa amb balustrada. La torre, cantonera, té un extens jardí i tanca amb paredat de
calcària.

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, moment en que s'urbanitza el carrer
d'Àngel Guimerà. La torre és una de les primeres mostres d'habitatge d'estiueig de la postguerra que marcarà un
canvi en la manera d'entendre la urbanització i característiques constructives a Matadepera, moment en el qual
s'abandonarà un cert racionalisme per avançar vers una idea més monumentalista.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volum, inclòs torre mirador.
Mantenir composició i tractament de la coberta.
Mantenir composició i tractament de les façanes incloses la marquesina i les columnes de suport.
Mantenir tractament i composició de la tanca.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1947/683/8
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
40

Torre J. Ballbè-Molins
localització
crta. Sabadell

ubicació
419279-4605801

qualificació urbanística
A4-1

autor
Viñals, Federico

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1947
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre J. Ballbè-Molins

40

descripció
Torre de dues plantes i on hi predominada la verticalitat del mirador.
La coberta a quatre vessants, amb teula àrab, composta, és visible des de la via pública. El ràfec de teula
imbricada. Les façanes són arrebossades, planes i sense ornamentació. De la torre mirador destaquen els tres
finestrals per façana. La torre, cantonera, té un extens jardí i tanca amb paredat de calcària, obra arrebossada i
vegetació. L'extensa finca, cantonera, ocupa tota l'illa entre la carretera de Terrassa i el carrer d'Àngel Guimerà
amb el carrer de Pompeu Fabra.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, en el seu moment , la més meridional
del terme de Matadepera. La torre és una de les primeres mostres d'habitatge d'estiueig de la postguerra que
marcarà un canvi en la manera d'entendre la urbanització i característiques constructives, moment en el qual
s'abandonarà un cert racionalisme per avançar vers una idea més monumentalista. En l'actualitat s'han edificat dos
nous edificis dins la finca, convertint-la en un conjunt familiar de torres.

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir volum original, inclòs torre mirador.Mantenir composició i tractament de la
coberta.Mantenir composició i tractament de les façanes originals. Mantenir el tractament i composició de la tanca
del jardí.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1947/683, 1947/684/30, 1951/684/12
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
41

Torre Raventós
localització
c. Escuder, 8

ubicació
419228-4606321

qualificació urbanística
A5-2

autor
Albín, Luís María

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1950
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Raventós

41

descripció
Torre de dues plantes i mirador.
La coberta composta, visible des de la via pública és amb teula àrab. El ràfec és de voladís considerable amb
permòdols i barbacana. De les obertures en destaquen la petita marquesina en l'entrada principal. Les façanes
són arrebossades en la seva totalitat. De la torre mirador destaquen els tres finestrals amb arc escarser. Les
finestres de la resta de l'edifici mostren brancals d'obra vista.

mapa emplaçament

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, moment en que s'urbanitza la zona de
la Muntanyeta.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1950/684/8
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
42

Torre J. Ventalló
localització
c. Josep Pla, 2

ubicació
419049-4606346

qualificació urbanística
A5-1a

autor
Vila Juanico, Josep

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1952
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre J. Ventalló

42

descripció
Torre de dues plantes i mirador.
La coberta a quatre vessants composta, visible des de la via pública és amb teula àra.El ràfec és de teula
imbricada. Les façanes arrebossades en la seva totalitat. De la torre mirador en destaquen els quatre finestrals
geminats per façana. La torre té un extens jardí que s'integra i mimetitza en el paisatge del turó de la Muntanyeta.
La tanca de la finca és amb paredat de calcària i de maó, i forma una gelosia amb motius geomètrics que trobem
en un bon nombre de torres d'aquesta zona, també en la barana del pont del carrer de Narcís Monturiol.

mapa emplaçament

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, moment en que s'urbanitza la zona de
la Muntanyeta.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir volum, inclòs torre mirador. Mantenir composició i tractament de la
coberta. Mantenir composició i tractament de les façanes. Mantenir tractament i composició de la tanca del jardí.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1952/684/18
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
43

Torre Eduard Noguera
localització
c. Poeta Maragall, 1

ubicació
419116-4606346

qualificació urbanística
A5-1a

autor
Viñals, Federico

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1953
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Eduard Noguera

43

descripció
Torre de tres plantes i mirador. Edifici on hi predomina la verticalitat donada l'estructura del terreny.
La coberta composta amb diferents nivells. El ràfec és de voladís considerable amb pocs permòdols. Destaca
l'extens porxo i terrassa superior que dominen la façana principal. Les façanes són arrebossades en la seva
totalitat i mostren arrimador de calcària. De la torre mirador destaca un únic finestral per façana. La tanca de la
finca presenta paredat de calcària i arrebossat.

mapa emplaçament

història
És un notable exponent de casa d'estiueig de la primera meitat del segle xx, moment en que s'urbanitza la zona de
la Muntanyeta. En aquest cas ha predominat una certa monumentalitat constructiva, freqüent a lèpoca que s'inicia
amb aquestes construccions..
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir volum, inclòs torre mirador.
Mantenir composició i tractament de la coberta.
Mantenir composició i tractament de les façanes.
Mantenir tractament i composició de la tanca.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1942/682/5

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
44

Torre Matarí
localització
c. Gaietà Vallès, 3

ubicació
418207-4606824

qualificació urbanística
A5-1c

autor
Manich, Joaquim

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

1932
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torre Matarí

44

descripció
Torre de dues plantes, estructurada en tres cossos, un central que recorda una masia amb coberta a doble
vessant, i dos cossos laterals afegits. En l'extrem nordest s'hi ubica un petit mirador cobert pla amb barana de
balustres ceràmiques. La façana principal plana i amb tractament d'arrebossat. De composició simètrica, amb porta
central adintellada i dues finestres rectangulars laterals en la planta baixa, i tres geminades d'arc de mig punt en la
segona. La torre és envoltada d'un notable i extens jardí. El porxo tancat de la façana de llevant presenta arcs de
mig punt en les obertures o finestres. En aquest espai hi destaquen uns valuosos frescos d'en Ricard Marlet que
expressen diferents al.legories. La torre és envoltada d'un notable i extens jardí.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
És un dels exemples més notables d'edificació de regust rural del primer terç del segle xx a Matadepera,
tendència de la qual hi trobem també la masoveria de Can Duran o la torre G. Gessi. Responen a un cert interès
per reivindicar el tradicionalisme en l'estil constructiu, recordant els perfils exteriors de les masies. Aquesta torre
va ser de les primeres en la urbanització d'aquesta zona de Can Prat, tocant la riera de les Arenes. El porxo lateral
va ser reformat l'any 1945, quan el pintor Ricard Marlet va iniciar els frescos que acabà l'any 1947.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local Mantenir volum, inclòs mirador i porxo tancat. Mantenir composició i tractament
de la coberta. Mantenir composició i tractament de les façanes.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera,
1982/755/139.
"FERRAN, D. et al.1996. Sant Llorenç. Lunwerg Editores, S.A. p. 241
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
45

Torre Raventós-Coderch
localització
c. Ricard Marlet, 3

ubicació
419245-4605765

qualificació urbanística
A5-3

autor
Coderch, Josep A.

època

tipologia
torre posterior a 1939

ús original
habitatge

1970
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

Torre Raventós-Coderch

45

descripció
Torre unifamiliar aïllada de planta baixa i pis, envoltada d'un extens jardí. La coberta plana accentua la geometria
cúbica i permet un cert joc de terrasses. Tant l'estructura de la planta com els volums que configuren l’edifici són
compostos, presenten nombrosos cossos que formen un perfil ortogonal característic de l’obra de Coderch. El
parament del conjunt de les façanes és d'obra vista, disposat horitzontalment i sense ornaments. Els coronaments
de les façanes s’hi disposen com si fossin rajoles, dues filades de maons plans. En l’edifici hi contrasta la textura
vermellosa dels maons amb el verd del jardí i de les heures emprades per cobrir trams de paret. Dels cossos i
volum generals en sobresurten les altes xemeneies, amb curull metàl·lic, com a referents visuals de l’edifici des de
l’exterior, elements que proporcionen les úniques línies verticals d’una casa essencialment dominada per
l’horitzontalitat. Les obertures de la façana principal són el portal rectangular amb marquesina i voladís pla, i
finestres angulars en el cos anterior i planta superior. La tanca exterior de la finca la formen un filat metàl·lic
totalment revestit d’heura.
De la distribució interior destaca l'acurada compartimentació, obtinguda emprant la flexibilitat en els plantejament
dels espais, cercant sempre el confort.

història
Notable edifici del reconegut arquitecte J.A.Coderch, on s'hi expressa de manera molt clara les tendències
racionalistes d'un moment de canvi en els plantejaments en l'arquitectura del país.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la volumetria. Mantenir el tractament i composició de les cobertes.
Mantenir la composició, la forma i les dimensions de les obertures, el tractament i els materials de les façanes.
Mantenir l’estructura interior de l’habitatge.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
CODERCH, J.A. 1978. J.A. Coderch, 1945-1976. Ed. Xarait. Madrid.
FERNÁNDEZ ALBA, A. 1972. La crisis de la arquitectura española, 1939-1972.
VVAA. 1980. Inventari de Protecció del Patrimoni Cultural Europeu. arxiu Històric d'Urbanisme, Arquitectura i
Disseny del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
47

Badia
localització
c. de Francesc Badia, 1

ubicació
418254-4606905

qualificació urbanística
A5-1c

autor
Padró, Marcel·lí

època

tipologia
conjunt familiar torres

ús original
habitatge

1934
ús actual
habitage

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Badia

47

descripció
Conjunt familiar format per diverses torres d’una mateixa família. La torre protegida, construïda el 1934, té planta
baixa i dos pisos. Està situada en un terreny de forta pendent de tal manera que l’accés principal es produeix a peu
pla a l’alçada del pis, i es fa a traves d’un porxo. Les façanes són molt planes, els balcons no sobresurten de la
linea de façana, destaquen els pilars d’obra vista del porxo d’accés i del segon pis. La coberta és de teula àrab
A la volumetria original s’hi va afegir un annex de planta baixa i pis, adossat a la façana oposada a la de l’accés i es
va cobrir la galeria del segon pis.
La capella es un edifici exempt de planta rectangular i coberta a dues aigües amb un petit campanar d’espadanya.
L’interior esta profusament decorat amb pintures dels pares escolapis Josep Francesc i Miquel Altisent.

història
El conjunt s’aixeca en el que eren els terrenys amb vinyes i oliveres de Can Prats que no s’havien recuperat de la
plaga de la fil·loxera que va acabar amb el conreu de la vinya a tot Catalunya. En aquest terrenys s’hi van edificar
algunes residències, els Badia foren els tercers en instal·lar-s’hi (1935), però la zona no es va urbanitzar fins el
1964. El primer edifici del conjunt, la residència de la família va ésser encarregada per Francés Badia i Tobella, al
paleta de Matadepera Josep Vall i Pi, l’arquitecte encarregat de l’obra fou Marcel·lí Padró. El 10 de maig de 1936
s’inaugurarà la capella, beneïda per l’abat de Montserrat, Antoni Mª Marcet amb pintures al seu interior dels pares
escolapis Josep Francesc i Miquel Altisent. Posteriorment s’hi han anat construint altres torres per la família.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local
1.Torre construïda el 1934
Nivell de protecció: parcial
Mantenir el tractament de la coberta i del porxo d’entrada.
Mantenir la composició de les façanes, els materials i elements decoratius: motllures i reixes dels balcons.

fotografia 3

fotografia 4

2.Capella
Nivell de protecció: integral
Mantenir el volum i el tractament de la coberta i de les façanes.
Mantenir l’estructura funcional de l’interior.
Mantenir el tractament i els elements decoratius de l’interior, en especial les pintures murals.

referències documentals
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
48

Can Duran
localització
Can Duran, 7 i 8

ubicació
419304-4606207

qualificació urbanística
A5-1

autor
Pigrau, Pedro

època
1943-1950

tipologia
conjunt familiar torres

ús original
habitatge

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Can Duran

48

descripció
Conjunt de dues residències actualment situades en parcel·les independents.
1.Edifici construït el 1943
Edifici de planta exempta, amb baixos i pis. La coberta a dues vessants és de teula àrab amb el carerner
perpendicular a la façana principal, el que li confereix l’aspecte d’una casa pairal tradicional. Les façanes són de
composició simètrica. Dins la mateixa parcel·la destaca la torre que conté el pou.
2.Edifici construït el 1945/1950
Edifici de planta exempta, amb planta baixa, pis i soterrani.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
L’any 1943 es construeix una primera residència, es una casa exempta de planta baixa i pis amb coberta a dues
vessants. L’any 1950 es construeix dins del que aleshores era una única parcel·la, una altre residència molt més
gran que l’anterior. Aquesta consta de planta baixa, soterrani i pis mirador. L’habitatge fet el 1943 es va convertir
en la casa dels masovers. Actualment els dos edificis són de propietaris distints i es troben separats per el carrer
anomenat Can Duran.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local

fotografia 3

fotografia 4

1.Residència construïda el 1943 i torre del pou
Mantenir la volumetria.
Mantenir el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes.
Mantenir la volumetria, la composició i el tractament de la torre del pou.
2.Residència construïda el 1945/1950
Mantenir la volumetria.
Mantenir el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes.
Previament a qualsevol intervenció d’obres caldra realitzar un informe patrimonials que documenti les parts
originals i els elements decoratius que restin tant de l’interior com de l’exterior

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, Plànols: 1943/13; 1945/10; 1950/9
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
49

Cal Raurell
localització
Pere Raurell, 6

ubicació
419158-4606236

qualificació urbanística
A5-1

autor
Vila Juanico, Josep

època

tipologia
conjunt familiar torres

ús original
habitatge d'estiueig

1949
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

Cal Raurell

49

descripció
Conjunt format en origen per tres torres d’una mateixa família, envoltades d'un gran jardí. La torre objecte de
protecció (carrer Pere Raurell, 6) és de grans dimensions i consta de semisoterrani i planta baixa. Del volum en
destaca un cos de planta semicircular que estava destinat a oratori, sobre la coberta hi té un campanar
d’espadanya. Domina l'edifici una torre mirador amb un penell. És un element a destacar la tanca, mur de
contenció, que envolta el conjunt, amb les portalades per persones i vehicles protegides per un voladís cobert amb
teules. Tota la tanca té un sòcol de pedra que emmarca les entrades i es transforma en un gran mur, rematat a la
part superior amb una barana calada feta de maons on sobresurt un balcó pèrgola. A la cantonada hi ha dos grans
xiprers.

història
Història: La primera de les torres va ser construïda l’any 1949 i la segona l’any 1950, desprès la família va comprar
un solar annex amb el corresponent vial i l’any 1952 va fer construir la tercera torre. Totes elles varen ser aixecades
pel paleta de Matadepera, Josep Duesaigües, els plànols són de l’arquitecte municipal Joan Vila Juanico. La torre
de 1949 consta de planta semisoterrània i planta baixa. De la volum del conjunt en destaca un campanar
d’espadanya que correspon a l’oratori, sota l’invocacció de la mare de Déu dels Desemparats. Al llarg dels anys
s’han fet diverses reformes a l’interior dels habitatges, s’han construït annexes per ampliar-lo. Actualment cada una
de les torres pertany a un propietari diferent i els respectius jardins no es comuniquen entre ells.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local

fotografia 3

fotografia 4

1.Torre construida el 1949, marcada en el plànol d’emplaçament
Nivell de protecció: parcial
Mantenir la volumetria original.
Mantenir el tractament de les cobertes
Mantenir la composició i el tractament de les façanes i dels elements ornamentals.
Prèviament a qualsevol intervenció d’obres caldrà realitzar un informe patrimonial que documenti les parts originals
i els elements decoratius que restin, tant de l’interior com de l’exterior.
2.Tanca del conjunt
Nivell de protecció: integral
S’ha de mantenir la forma, els material i el tractament de la tanca de tot el conjunt residencial Cal Raurell i de les
portalades que s’hi obren. Només es podrà elevar la seva alçada amb elements vegetals.

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1949/3
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
50

Torredemer
localització
camí Font de la Tartana, 22 al 32

ubicació
418987-4606706

qualificació urbanística
A5-4a

autor
Viñals, Federico

època

tipologia
conjunt familiar torres

ús original
habitatge d'estiueig

1956
ús actual
habitatge

Torredemer

50

descripció
Conjunt format per tres torres envoltades per una tanca que dona unitat.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Conjunt format per tres torres, pertanyent a una mateixa família. El primer edifici construït el 1951, era una torre
exempta de planta baixa i pis. De la volum en sobresortia una torre mirador que contenia l’escala. L’accés es
produïa per un porxo que comunicava amb un gran vestíbul. L’any 1956 es va construir una segona torre.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local

fotografia 3

fotografia 4

1. Les tres torres del conjunt:
Mantenir la volumetria.
Mantenir el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes.
Prèviament a qualsevol intervenció d’obres caldrà realitzar un informe patrimonial exhaustiu de cada un dels
edificis. L’informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l’edifici per determinar les parts i els elements a
protegir tant de l’exterior com de l’interior.
2.Tanca del conjunt
Nivell de protecció: integral
Mantenir la forma, els material i el tractament de la tanca de tot el conjunt residencial i de les portalades que s’hi
obren.

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1951/4; 1956/13
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
51

Maria del Carme Sala
localització
Ctra. Terrassa,58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 40 i 38

ubicació
418737-4605440

qualificació urbanística
A4-2a

autor
Escudé Gibert, Ignasi

època

tipologia
promoció ciutat jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1941
ús actual
habitatge

Maria del Carme Sala

51

descripció
Promoció unitària de 10 habitatges aparellats. Són cases bessones amb la mitgera comuna que fa d’eix de simetria
i organitza la composició volumetrica. Són edificis senzills amb coberta de teula àrab i rodejats de jardí. Els
garatges en un cos independent situats al fons de la parcel·la també estan aparellats.

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Promoció d’habitatges d’estiueig que han esdevingut residencies permanents.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Ambiental. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la volumetria i el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes principals i laterals. El tractament de les façanes i el
cromatisme serà el mateix pels dos habitatges que formen cada edifici.
Es poden modificar les obertures sempre que es segueixi la composició de la façana.
Mantenir els materials, el tractament de la tanca i les mides opac-transparent de la tanca original.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1941/4

abril de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
52

Mundet Torner
localització
ctra. de Terrassa, 34-32

ubicació
418784-4605538

qualificació urbanística
A4-2a

autor
Baca Reixac i Bassols, J.

època

tipologia
promoció ciutat jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1944
ús actual
habitatge

Mundet Torner

52

descripció
El projecte inicial era de quatre habitatges aparellats. Actualment sols en queden dos i no conservan la unitat de
tractament.

estat de conservació
regular

mapa emplaçament

història
Habitatges inicialment d’estiueig que han esdevingut habitatges permanents.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1944/685/5
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
53

Torredemer, Gaudí
localització
c.Gaudí, 9-16-18

ubicació
418944-4606267

qualificació urbanística
A4-1a

autor
Pigrau, Pedro

època
1953-1954

tipologia
promoció ciutat jardí

ús original
habitatge d'estiueig

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Torredemer, Gaudí

53

descripció
Conjunt format per tres edificis exempts, rodejats de jardí i situats a banda i banda del carrer Gaudí. Comparteixen
la tipologia (habitatges bessons) i les característiques formals però tots tres són diferents. Cada edifici esta format
per dos habitatges, que comparteixen la mitgera i es desenvolupen en alçada. Tenen una única coberta a dues
aigües perpendicular a la façana principal, el que els hi dona l’aparença d’una gran casa pairal. Les façanes són de
composició simètrica.

mapa emplaçament

història
Edificis d’estiueig que s’han transformant en habitatges permanents.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Ambiental.Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria (cobertes, porxos oberts,..) i el tractament de la coberta.
Mantenir la composició, el tractament i els materials de totes les façanes.
Mantenir la forma i la dimensió de les obertures de les façanes principals.
Mantenir els materials, el tractament i les mides opac- transparent de la tanca original.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1953/3 AMM/1954/4
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
54

Ignacia Riu
localització
c. Sant Ignasi, 34,36,37,38,39,40,42,43,44,45

ubicació
418565-4606154

qualificació urbanística
A5-1c

autor
Viñals, Federico

època

tipologia
promoció ciutat jardí

ús original
habitatge d'estiueig

1954
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Ignacia Riu

54

descripció
Conjunt format per 10 habitatges apariats, situats a banda i banda del carrer de Sant Ignasi. Són cases bessones
de planta baixa i pis, envoltades de jardí. El garatges de les dues cases comparteixen la mitgera i formen un volum
formalment unitari. Les entrades als habitatges es produeixen a traves d’un porxo. Les tipologies i el tractament de
tots els edificis es el mateix, però amb algunes diferencies formals (porxo d’accés)que donen varietat i enriqueixen
el conjunt.

mapa emplaçament

història
Cases d’estiueig, inicialment de lloguer, construïdes pels Toredemer, que han esdevingut habitatges permanents.
No van ser construïdes de cop sinó que es feien paulativament un o dos edificis cada any.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Ambiental. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria i el tractament de les cobertes.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes.
El tractament de les façanes i el cromatisme serà el mateix pels habitatges bessons que formen un edifici.
Es poden modificar les obertures sempre i quan es segueixi la composició de la façana.
Mantenir els materials, el tractament i les mides transparent - opac de la tanca.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1954/9
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
55

Llobet i altres
localització
c. Poeta Maragall, 35,37,39,41,43,45

ubicació
419098-4606501

qualificació urbanística
A5-1a

autor
Soldevila, Alfons

època
1977-1979

tipologia
promoció ciutat jardí

ús original
habitatge

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Llobet i altres

55

descripció
Promoció unitària de sis edificis residencials. Cada un correspon a un habitatge unifamiliar aïllat, amb planta, pis i
semisoterrani. A l’entrada de cada parcel·la hi ha el garatge, semi enterrat en el terreny i amb una terrassa a la
coberta. L’edifici és un prisma fet amb bloc de formigó i amb coberta plana. Les façanes són completament planes i
amb grans finestres. L’interior s’organitza al voltant de l’escala on s’obren els espais que es comuniquen
visualment.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Aquesta promoció de sis habitatges, amb projecte de l’any 1977 van néixer de la voluntat d’un grup d’amics de ferse els seus propis habitatges sota uns determinats criteris. En primer lloc hi havia una voluntat experimental, en el
llenguatge i en la tipologia de l’edifici. En segon lloc hi havia també una voluntat de no alterar l’entorn. A l’espai
lliure que rodeja els edificis s’hi van deixar els pins i es va tractar com si fos un tros de bosc. L’arquitecte autor del
projecte n’era un dels propietaris.

nivell de protecció
Ambiental.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria visible des de l'espai públic.
Mantenir la geometria, la composició, el tractament i els materials (incloses les fusteries) de les façanes.
Mantenir el tractament i els materials del mur que dona al carrer on hi ha els garatges.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, 144 pàg. 50-55
Habitatges experimentals 1971-1994 A. Soldevila i J.I. Llorens, Arquitectes
( Edicions UPC) Autor: Enric Massip
La Catalogne aujourd’hui, 1981
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
56

Monestir de Sant Llorenç
localització
Parc Natural de Sant Llorenç

ubicació
418281-4610577

qualificació urbanística
parc natural

autor

època
des del s.XI

tipologia
edifici públic

ús original
religiós

ús actual
equipament cultural

estat de conservació
bo

Monestir de Sant Llorenç

56

descripció
Del conjunt inicial sols se’n ha conservat l’església, una galilea adossada al mur sud, amb volta de quart de cercle i
la torre del campanar inacabada. La resta d’edificacions del complex han desaparegut. L’església és de planta de
creu, però hi predomina la impressió basilical amb tres naus en forma de canó, que arrenquen directament del mur
sense arcs torals ni impostes. Les voltes acaben amb els respectius absis de planta semicircular. Presenta un
creuer o transepte central amb cúpula octogonal, formant un cimborri sobreelevat. La decoració llombarda domina
els absis en l’exterior. Es recolza pràcticament sobre la roca que forma la base del paviment.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
L’any 1931, l'església del monestir va ser declarada Monument Històric Artístic Nacional. L’any 1972 es va aprovar
la creació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. L’any 1987 s’hi van fer excavacions
arqueològiques.
En documents diplomataris de l’any 958, hi ha referències a una domus eclesiàstica, anterior a la constitució pels
comtes de Barcelona del monestir benedictí l’any 1013. Fins avui, l’únic element corresponent a l’establiment
eclesiàstic del segle x que s’ha pogut constatar arqueològicament és una sepultura antropomorfa. La consagració
de l’actual església es porta a terme el 1.064. L’any 1.099, el monestir es supeditarà definitivament al monestir de
Sant Cugat. A mitjans del segle XIV s’inicia el declini, i perd la facultat de tenir abat propi just entrant al segle XVII.
El 1.804 el monestir s’abandona definitivament. Serà entre els anys 1.868 i 1871 quan Antoni Verges i Mirassó
realitza les obres de restauració. Entre 1948 i 1950 part dels annexes es converteixen en hostatgeria.

nivell de protecció
Integral. Qualificat de Bé Cultural Interès Nacional des de 1931.Declaració patrimonial M.H.A. Declarat/ D
3.6.1931/Gac. 4.6.1931 ( número de registre R-I-51-0445).
Qualsevol actuació d’obres anirà precedida d’un estudi patrimonial complert.
El monestir de sant Llorenç del Munt és també catalogat com a bé patrimonial arqueològic, veure fitxa número 42
d'elements arqueològics.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
TARRADELL, M.1979. Santuaris ibero-romans a llocs alts. Memòria de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la
Universitat de Barcelona.
PUIG, P. 1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noguera.
VIÑAS, J. 1991. Resultats de les excavacions al monestir de Sant Llorenç del Munt. Dins Actuacions en el patrimoni
edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Quaderns científics i tècnics. Diputació de Barcelona.
PLADEVALL, A., ADELL, J.A. 1991. El Monestir Romànic de Sant Llorenç del Munt. Artestudi Barcelona.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

Ermita de Sant Joan

número catàleg
57

Ermita de Sant Joan

57

localització
Can Roure

ubicació
417200-4607114

qualificació urbanística

descripció

autor

època
XVI-XIX

tipologia
edifici públic

Ermita de planta rectangular amb una sola nau amb l’annexió posterior d’un altar al lateral de migdia; el campanar
de planta quadrada és situat també a la façana sud, a continuació de l’altar, va ser construït el segle XVI. La
capçalera de l’església és irregular. La porta d’accés té una llinda plana de pedra, decorada amb l’escut parroquial i
la data 1.599, a sobre hi ha un senzill ocul. A l’interior hi resten set lapides sepulcrals dels segle XVII i XVIII.
A la part nord-est de l’església hi ha el cementiri. Arran de camí, davant la porta del cementiri, s’hi troben algunes
restes de paret del que havia estat la Casa del Comú.

ús original
religiós

ús actual
religiós

estat de conservació
bo

mapa emplaçament

història
Sant Joan va ser la parròquia de Matadepera fins que el 1881 es va traslladar a l’actual església del carrer de Sant
Joan. Els primers documents que parlen de la parròquia de Sant Joan de Matadepera daten del primer terç del
segle XI.
fotografia 1

fotografia 2

Mn. Sallent (1897) ens aporta comentaris respecte la historia d’aquesta església que recullen part del llibre de
l’Obra de 1692 a 1799, com és el canvi d’ubicació del portal per lo que es veu evidentment que el portal que per
segona vegada es construïa ho fou i costat de l’església en la part de l’Epistolal’any 1599, i que en 1774 el
canviaren i el feren sota el cor, essent aquestactual el tercer...El primer portal donava a llevant i l’església era molt
petita (....)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Prèviament a qualsevol actuació d’obres es farà un estudi complert del valor patrimonial de l’edifici.
Mantenir la volumetria i el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament de les façanes.
Mantenir l’estructura funcional de l’edifici.
Mantenir els elements decoratius tant de l’interior com de l’exterior.
L'ermita de sant Joan és també catalogada com a bé patrimonial arqueològic, veure fitxa número 16 d'elements
arqueològics.
fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M.1990. Mn.Jaume Torres i Cusco. Akribos Edicions.
PUIG, P. 1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noguera.
FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1987.
SALLENT, Ll. 1897. Los arxivos Parroquiales de Sant Joan de Matadepera. Impremta Herich y Cª. Barcelona.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
59

Església de Matadepera
localització
c. Sant Joan

ubicació
419005-4605926

qualificació urbanística
E1

autor
Bassegoda, Bonaventura

època
1904-1917

tipologia
edifici públic

ús original
religiós

ús actual
equipament

estat de conservació
bo

Església de Matadepera

59

descripció
Conjunt format per l’església, i el campanar.
El campanar de planta quadrada és de 1904, la part inferior combina l’obra vista amb l’estucat mentre que els dos
cossos superiors són d’obra vista, fa 24 metres d’alçada. Al segon cos hi ha l’esfera d’un rellotge i quadrifolis
ornamentals, el cos de sobre hi ha les campanes, dues dels 1903.
L’església d’estil neogotic, esta formada per tres naus i creuer, aprofita algunes estructures de l’antiga capella.
Entrant a la dreta hi ha el baptisteri i al fons la sagristia.
La façana esta ornamentada amb arquets cecs, un rosetó i un trencaaigües sobre la porta.

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
La primera capella construïda en aquest indret va néixer a conseqüència dels nous establiments fets a banda i
banda del camí ral de Barcelona a Manresa, la van fer els mateixos veïns d’una manera provisional, esperant el dia
que seria parròquia. Desprès d’un fracassat projecte, l’any 1864, de fer-hi un nou temple, l’octubre de 1880 el bisbe
de Urquinaona decreta la constitució d’una junta per ampliar la capella i construir-hi la rectoria. El 23 de març de
1881 s’hi trasllada la rectoria, encara que provisionalment, des de l’antiga parròquia. L’any 1903 es comencen les
obres del campanar i el 7 d’agost de 1904 es fa la inauguració i benedicció. El mateix any es compra la que era
casa veïna d’en Francesc Cortès (Quistó) per ampliar l’església fent-hi una altre nau. L’any 1911 Mossèn Jaume
Torres comença les obres del nou temple, projectat per l’arquitecte Bonaventura Bassegoda el qual es beneïa
l’octubre de 1917. L’any 1931 s’acabaria la façana rematada amb una creu de pedra de 0,90 metres d’alçada.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria.
Mantenir la composició, la forma i les dimensions de les obertures, el tractament i els materials de les façanes.
Mantenir l’estructura funcional interior de l’església i del campanar.
S’han de conservar els béns mobles que formen part de l’edifici.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M.1990. Mn. Torres i Cuscó. Akribos Edicions (fotografia 2 extreta d'aquesta publicació)
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
60

Antigues Escoles
localització
crta. de Terrassa / c.de Joan Paloma

ubicació
418942-4605748

qualificació urbanística
E1

autor
Domènech i Mansana, Josep

època

tipologia
edifici públic

ús original
escola

1925
ús actual
equipament públic

Antigues Escoles

60

descripció
Conjunt format per dos edificis iguals situats a banda i banda del carrer de Joan Paloma. Són edificis exempts, com
petites torres rodejades de jardí. Tenen la coberta holandesa amb un ràfec a tot el perímetre. La façana principal és
de composició simètrica, les laterals s’ordenen agrupant els dos tipus de finestres que hi ha. El sòcol de paredat i el
maó vist de les finestres decoren l’edifici.

estat de conservació
regular

mapa emplaçament

història
Edificis construïts per a escoles dels nens i de les nenes.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria i el tractament de la coberta.
Mantenir la composició i el tractament, de les façanes i la forma i dimensió de les obertures.
Respectant la geometria es poden obrir obertures a la façana posterior.
S’ha de deixar lliure l’espai del jardí que envolta les antigues escoles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya ,COAC H105A/15/151
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
61

Hotel
localització
c. Sant Isidre,35-38

ubicació
419061-4605924

qualificació urbanística
A0

autor
Escudé Gibert, Ignasi i Pigrau Pedro

època

tipologia
edifici públic

ús original
hotel

1941
ús actual
equipament cultural, comerç, serveis

estat de conservació
bo

Hotel

61

descripció
Edifici cantoner amb façana a la plaça d’Alfonso Sala i al carrer de Sant Isidre, esta format per dos cossos d’alçada
diferent. El cos de la plaça es compost de planta baixa i tres pisos. Te dos accessos el de la planta pel carrer de
Sant Isidre i el dels pisos de la plaça. El balcó cantoner a l’alçada del primer pis i la gran finestra balcó, també
cantonera a l’alçada de tercer, serveix per unir les dues façanes. Destaquen la varietat de formes i de tractament de
les obertures, la utilització d’elements de ceràmica en cornises, aplacats i voladissos que decoren la façana, així
com el ferro forjat de baranes, mensules i fanals.

mapa emplaçament

història
En aquest solar abans de construir-s’hi l’hotel hi havia la sala de ball de Cal Trapet i el cafè República.

fotografia 1

fotografia 2

Ús actual (2004): La planta baixa del cos cantoner, s’ha reformat i adequat com equipament cultural. Les plantes
superiors allotgen una residència de gent gran. L’altre cos conté un comerç i serveis.

nivell de protecció
Parcial.
Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la composició, la forma de les obertures, el tractament i els materials de les façanes.
Mantenir els elements decoratius (ferro forjat, elements ceràmics,...)
Acondicionament de les façanes amb l’eliminació dels rètols actuals i la seva adaptació a la normativa del Pla
Especial.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Arxiu Municipal de Matadepera, 1941/682/2 ;1941/2
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
62

carrer de Sant Joan
localització
c. Sant Joan,18,21,25,31,34,39,41,43,45,47,55,62,73,87,91

ubicació

qualificació urbanística
A0

autor

època
XVIII-XX

tipologia
ambient

carrer de Sant Joan

62

descripció

mapa emplaçament

S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa). Com
element constructiu característic hi troben la volta de maó pla.

fotografia 1

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’habitatge rural entremitgeres evoluciona, a partir de la
segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i alçada malgrat segueixi tenint planta baixa i
pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa guanya llargada i s’hi posa
una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

ús original
habitatges

ús actual
habitatges i locals comercials

fotografia 2

estat de conservació
bo

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
63

carrer de Sant Isidre
localització
c. Sant Isidre,4,6,11,13,15,17,19,21,22

ubicació

qualificació urbanística
A0

autor

època
XVIII-XX

tipologia
ambient

ús original
habitatges

ús actual
habitatges

estat de conservació
bo

carrer de Sant Isidre

63

descripció
Del carrer de sant Isidre s'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars, habitatges rurals, que
conserven encara els trets arquitectònics essencials de la primera implantació urbana.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa, etc).

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Aquests habitatges del carrer de sant Isidre van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, junt amb
els del carrer de sant Joan, des del darrer terç del segle XVIII. Però en aquest cas, les cases s'arrenglaran en el
límit de les propietats de can Vinyers i de cal Pratginestós, configurant l'estructura d' aquest carrer. En la vorera
nord comencen els establiments l'any 1786, mentre que vorera sud no serà fins 1858 (1). L’habitatge rural
entremitgeres evoluciona, a partir de la segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i
alçada malgrat segueixi tenint planta baixa i pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de
la planta baixa guanya llargada i s’hi posa una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
La fotografia número 1 pertany a la publicació: Matadepera. Col·lecció d'imatges i records. Viena Edicions. 2001. p.
13
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
64

carrer de Sant Llorenç
localització
c. Sant Llorenç, 7,9,11,13,17,23,27

ubicació

qualificació urbanística
A1

autor

època

tipologia
ambient

XIX-XX
ús original
habitatges

ús actual
habitatges

estat de conservació
bo

carrer de Sant Llorenç

64

descripció
S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa, etc).

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Aquests habitatges van formar part dels primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral a sant
Llorenç Savall a partir d'inicis del segle XIX. El primer establiment serà l'any 1805 (1). L’habitatge rural
entremitgeres evoluciona, a parti de la segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i
alçada malgrat segueixi tenint planta baixa i pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de
la planta baixa guanya llargada i s’hi posa una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

nivell de protecció
Documental.Veure títol V Normativa especial del nivell de protecció documental: edificis substituïbles.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
La fotografia número 1 pertany a la publicació Matadepera. Col·lecció d'imatges i records. Viena Edicions. 2001. p.
14
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
65

Trull de Cal Motxu
localització
c. Sant Isidre, 24

ubicació
418950-4605938

autor

època
1858

ús original
agrari

ús actual
restaurant

tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

qualificació urbanística
A0

fotografia 2

Trull de Cal Motxu

65

descripció
Del carrer de sant Isidre s'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars, habitatges rurals, que
conserven encara els trets arquitectònics essencials de la primera implantació urbana.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles com és el trull de cal
Motxu. Conserva bona part de la maquinària i estris destinats a la producció de vi i oli.

història
Els habitatges del carrer de sant Isidre van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, junt amb els
del carrer de sant Joan, des del darrer terç del segle XVIII. Però en aquest cas, les cases s'arrenglaran en el límit
de les propietats de can Vinyers i de cal Pratginestós, configurant l'estructura d' aquest carrer. En la vorera nord
comencen els establiments l'any 1786, mentre que vorera sud no serà fins 1858, quan Pi de la Serra estableix
68.859 pams quadrats, que comprenien tota la resta del carrer sant Isidre, tirant avall fins a trobar la travessia, que
ja havia estat planificada, avui carretera de Terrassa a l'Antoni Gorina i Riera (...) van construir-hi una era prop de la
travessia (...) més amunt un cobert amb premsa, cups i un pou (1). Aquest trull, avui restaurant va ser el darrer en
funcionar al nucli urbà de Matadepera, fins entrada la segona meitat del segle XX.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Prèviament a qualsevol intervenció d'obres, caldrà realitzar un informe
patrimonial exhaustiu. L'informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per tal de determinar-ne
els elements a protegir.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.218
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
66

Cal Gabriel Ribó
localització
c. Sant Joan, 56

ubicació
419014-4605972

autor

època

qualificació urbanística
A0

Cal Gabriel Ribó

66

descripció

mapa emplaçament

S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa). Com
element constructiu característic hi troben la volta de maó pla.

fotografia 1

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’habitatge rural entremitgeres evoluciona, a partir de la
segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i alçada malgrat segueixi tenint planta baixa i
pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa guanya llargada i s’hi posa
una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

XVIII
ús original
habitatge

ús actual
habitatge

tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
67

Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
localització
c. Sant Joan, 58

ubicació
418949-4605936

autor

època
1769

ús original
habitatges

ús actual
local comercial

qualificació urbanística
A0
tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )

67

descripció
S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa, etc).

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Aquest edifici va ser un dels tres primers establiments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava de
Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’any 1769 en Narcís Gorina estableix a Francesc Ventayol,
també a peu de camí Ral, un tros de terra on hi construeix l’hostal de Marieta. S’inaugura l’any 1772. Tenia la
concessió reial de tabacs, i altres productes. El 1784 construeix les cavallerisses i el pou en els terrenys del davant.
Els edificis que formaven l’antic hostal de la Marieta, sembla ser que no presenten avui grans modificacions
exteriors, tal com podem veure encara en el tram central del carrer Sant Joan (1). L’habitatge rural entremitgeres
evoluciona, a partir de la segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i alçada malgrat
segueixi tenint planta baixa i pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa
guanya llargada i s’hi posa una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

nivell de protecció
Parcial.Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
La fotografia número 3 és extreta de la publicació, AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera,
1768-1868. p.49, l'original és dipositat al Museu de Terrassa, número de registre 14681.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
68

Cal Pere Ribó
localització
c. Sant Joan, 60

ubicació
418950-4605937

autor

època
XVIII

ús original
habitatges

ús actual
habitatge

qualificació urbanística
A0
tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

Cal Pere Ribó

68

descripció
S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa, etc).

mapa emplaçament

fotografia 1

fotografia 2

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’any 1769 en Narcís Gorina estableix a Francesc Ventayol,
també a peu de camí Ral, un tros de terra on hi construeix l’hostal de Marieta. S’inaugura l’any 1772. Tenia la
concessió reial de tabacs, i altres productes. El 1784 construeix les cavallerisses i el pou en els terrenys del davant.
Els edificis que formaven l’antic hostal de la Marieta, sembla ser que no presenten avui grans modificacions
exteriors, tal com podem veure encara en el tram central del carrer Sant Joan (1). L’habitatge rural entremitgeres
evoluciona, a partir de la segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i alçada malgrat
segueixi tenint planta baixa i pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa
guanya llargada i s’hi posa una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
69

Casa Assumpta Ribó
localització
c. Sant Joan, 61

ubicació
418950-4605937

autor

època

qualificació urbanística
A0

Casa Assumpta Ribó

69

descripció

mapa emplaçament

S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa). Com
element constructiu característic hi troben la volta de maó pla.

fotografia 1

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’habitatge rural entremitgeres evoluciona, a partir de la
segona meitat del segle XIX fins a principis del XX, guanya profunditat i alçada malgrat segueixi tenint planta baixa i
pis. La petita finestra del pis es substituïda per un balcó, la finestra de la planta baixa guanya llargada i s’hi posa
una reixa, i l’entrada es fa per un cancell amb portes opaques.

XVIII
ús original
habitatges

ús actual
local comercial

tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

fotografia 2

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
70

La Balma
localització
c. Sant Joan, 63

ubicació
419063-4606000

autor

època
XVIII

ús original
habitatges

ús actual
restaurant

tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

qualificació urbanística
A0

fotografia 2

La Balma

70

descripció
S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort. A
l’interior de la casa s’hi poden trobar instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles (cups, forn de pa). Com
element constructiu característic hi troben la volta de maó pla. En aquesta casa hi podem veure encara elements
mobles, rsetes de maquinària i estructures que corresponien a l'antic ferrer.

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’any 1769 en Narcís Gorina estableix a Francesc Ventayol,
també a peu de camí Ral, un tros de terra on hi construeix l’hostal de Marieta. S’inaugura l’any 1772. Tenia la
concessió reial de tabacs, i altres productes. El 1784 construeix les cavallerisses i el pou en els terrenys del davant.
Els edificis que formaven l’antic hostal de la Marieta, sembla ser que no presenten avui grans modificacions
exteriors, tal com podem veure encara en el tram central del carrer Sant Joan (1).

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
denominació

número catàleg
71

Sant Honoré Cafeteria
localització
c. Sant Joan, 65

ubicació
419064-4605989

autor

època
XVIII

ús original
habitatges

ús actual
restaurant

tipologia
h.agrícola entre mitgeres
estat de conservació
bo

mapa emplaçament

fotografia 1

qualificació urbanística
A0

fotografia 2

Sant Honoré Cafeteria

71

descripció
S'ha considerat ambient els fronts edificats de cases unifamiliars que conserven encara els trets arquitectònics
essencials de la primera implantació urbana, l’habitatge rural bastit arran de camí.
Les cases estan arrenglarades al carrer i comparteixen les parets mitgeres. Tenen una amplada d’un o dos cossos
(uns 4 o 5 m cada un), i dues plantes d’alçada, connectades per una escala situada a la meitat de la profunditat de
la casa. La façana es caracteritza per una entrada espaiosa, necessària per les tasques agrícoles i unes finestres
petites tant la dels baixos com la de la planta pis. A la part del darrera dins la mateixa parcel·la hi havia l’hort.
L'edifici de l'actual cafeteria correspon a l' espai d' instal·lacions relacionades amb les tasques agrícoles. En aquest
cas s'hi localitzava fins fa pocs anys el pou de cal ferrer, al qual s'hi accedia des de l'exterior per una portella amb
forma de finestra.

història
Aquests habitatges van formar els primers assentaments urbans de Matadepera, situant-se al camí ral que anava
de Barcelona a Manresa durant el període 1768-1850. L’any 1769 en Narcís Gorina estableix a Francesc Ventayol,
també a peu de camí Ral, un tros de terra on hi construeix l’hostal de Marieta. S’inaugura l’any 1772. Tenia la
concessió reial de tabacs, i altres productes. El 1784 construeix les cavallerisses i el pou en els terrenys del davant
que correspondrien amb molta probabilitat a aquest edifici i l'actual Balma i a cal ferrer. El pou suministrà aigua als
veïns fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Els edificis que formaven l’antic hostal de la Marieta, sembla
ser que no presenten avui grans modificacions exteriors, tal com podem veure encara en el tram central del carrer
Sant Joan (1).

nivell de protecció
Parcial. Bé Cultural d'Interès Local. Mantenir la façana principal i la línia del ràfec. Es permet la construcció del
número de plantes contemplades en el planejament vigent, sempre retrassades 6 m respecte la línia de façana
actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868.
AMETLLER, M. 1990, Mn. Jaume Torres i Cuscó. Matadepera.
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FITXES DELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MATADEPERA

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
denominació genèrica

Can Pobla

número catàleg
1

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt

número

denominació

ubicació

cronologia

1

Antigues masies de Can Pobla

418202 - 4609990

Medieval

61

Ermita de Sant Esteve de la Vall

418234 - 4610104

Medieval

2

Feixes de Can Pobla

417963 - 4609870

1

Can Pobla

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la casa de Can Pobla, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues, com per exemple les desparegudes masies i l'ermita
romànica de Sant Esteve, són elements referenciats en documents, però no visibles. Només emprant
metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar completament. L’espai d’interès arqueològic comprèn
el subsòl de les edificacions actuals i la zona marcada en el plànol.
Sant Esteve de la Vall: L’actual capella de Sant Esteve és de nova planta i forma un sol cos amb la casa de la
família Quadras. Presumiblement aquesta capella moderna està assentada en l’indret de la primitiva ermita de
Sant Esteve.
Feixes: les construccions són en tècnica d’obra seca i formen llargues parets de contenció o marges. Presenten
alçades i gruix variables. La major part de les parets han estat construïdes amb aglomerat procedent del mateix
massís. Els marges són nombrosos i configuren esglaonaments de feixes d’extensió variable. El conjunt és
orientat sobretot a migdia i a ponent. Actualment són localitzables, encara que de manera intermitent, des de
pràcticament el cim de la Mola fins passada la vall de Can Pobla. Configuren l’aprofitament agrari de sòl inclinat,
mitjançant el conreu a petita escala i pel consum propi dels masos existents en aquest punt del massís.

mapa emplaçament

història
Les feixes de Can Pobla fins la Mola presenten interès per l’alçada i condicions en què es troben. Per ara no s’ha
pogut documentar l’ús i establir-ne el període d’explotació i cronologia, malgrat existeixen documents que parlen
d’assentaments a Can Pobla i a la Mola des del segle X (1) i dels masos de Sant Esteve de la Vall des dels segles
XII i XIII, (Mas Taberner, Mas Seròs, Mas Riquer, Mas Espluga i Mas Costadell), que foren enderrocats a principis
del segle XX per costruir-hi l’actual casa pairal.
fotografia 1

fotografia 2

Sant Esteve de la Vall: trobem les primeres referències documentades de Sant Esteve en l’Speculo del Monestir
de Sant Llorenç del Munt, corresponent al segle X: “ Venda feta per Arniscle, anomenat Horuci, i la seva muller
Florisenda, al dit monestir de Sant Llorenç, d’una vinya seva. Termena a sol ixent in ipso aqueducto. A migjorn i
altres parts a terra de Sant Esteve fet el primer de febrer de l’any (...) del regant de Lotari. Clos per (...) prever. Any
972. Sant Joan de Matadepera (2). En el segle XI, 1014 el lloc de Matadepera fou donat al Monestir de Sant
Llorenç pels comtes de Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda. S’hi fa especialment esment de l’església de Sant
Esteve Protomàrtir (3). L’ermita es coneix amb diverses denominacions, Sant Esteve de la Vall, Gavallan, Vilanova
de Sant Esteve.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI. Bé Cultural d'Interès Local.
El conjunt arquitectònic de Can Pobla és un bé catalogat, veure fitxa número 15 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1)PUIG, P.1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació
Noguera. Barcelona.
(2)(3)FERRANDO, A. 1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat.
BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.

Juliol de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Prat

número catàleg
3

localització
Can Prat

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

3

Forns de calç del Busquetó

418699 - 4607407

XX

4

Pedrera de Can Prat o de l’Angelet

418560 - 4607137

XX

63

Forns de calç del torrent d’Abeuradors

XX

Can Prat

3

descripció
Forns del Busquetó: dos forns de calç situats a ponent del turó del Pujol, prop del camí que va paral·lel al torrent
d'Abeuradors. Presenten una plaça de maniobres de considerable extensió. S'hi conserven dues olles o forns
contigus, el primer molt malmès, conserva la meitat de la cavitat de cocció. El segon forn, en millor estat de
conservació, mostra obra de maó vista en l'arc d'entrada i parament de pedra en la paret frontal. L'olla té un
diàmetre aproximat de 4 m. per una alçada de 5 m. ( fotografies 1, 2)
Forns del torrent d’Abeuradors: es localitzen dos forns de calç en el mateix torrent d’Abeuradors, tocant el camí del
Monjos, relativament propers als del Busquetó. Les característiques constructives són semblants i segueixen la
tipologia d’olla excavada en el mateix subsòl del marge, sense obra. Les dimensions són aproximadament de 4 m.
de diàmetre per 5 m. d’alçada. ( fotografia 3)
La pedrera de Can Prat és situada a llevant del peu del turó de Calderols, just tocant al camí dels Monjos, i sobre
el torrent d’Abeuradors. S’hi localitza una barraca pels treballadors, buidada en el mateix marge. (fotografia 4)

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

La indústria de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Les
condicions orogràfiques i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç,
han facilitat aquesta producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de
distribució que anaven més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864, diu que el poble va
prosperant més i més per l’explotació de les pedreres de calç i de carreus. (...) normalment el propietari arrendava
les pedreres, no calia invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la
pedrera arrendada (1).
Els forns propers del Busquetó i d’Abeuradors podrien haver estat relacionats amb aquesta pedrera.
Per ara no podem determinar la cronologia de l'ús i els mecanismes d'explotació comercial d'aquests forns.
Testimonis actuals comenten que eren uns dels darrers punts de producció de calç a Matadepera, i que van anar
desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M. 1988. Matadepera. Pagesos i menestrals. Monografies Vallesanes, 9. Ed. Ègara.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300 i ss
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Robert

número catàleg
5

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia
XVII

5

Masia de Can Robert

417180 - 4609620

6

Forn de calç de Can Robert

417019 - 4609704

7

Trull de Can Robert

417009 - 4609580

33

Necròpolis de Can Robert

417147 - 4609777

mapa emplaçament

Alt Medieval

5

Can Robert

descripció
La necròpoli és situada en mig de l’actual camí que porta al cingle dels Cavalls, a uns 200 m. al nord de la masia
de Can Robert. Són cinc sepultures amb lloses, orientades a ponent, i molt pròximes unes amb les altres. No es té
constància de l’existència de materials arqueològics associat a les inhumacions.
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia pot remontar-se al principi de l’edat mitjana,
per tant, la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que
alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia arqueològica es
poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona
marcada en el plànol.
Les restes d’un forn de calç es localitzen en el marge del camí que mena a Can Garrigosa des de Can Robert, forn
buidat en el sòl i sense parament d’obra. Les parets de l’olla presenten un diàmetre aproximat de 4 m., per una
alçada de 5 m.
En les antigues terres de conreu, en direcció a la riera de les Arenes, i a uns 200 m. de la masia, s’hi localitzen les
restes d’un trull, molt malmeses, en les quals s’hi observa l’estructura dels dos dipòsits circulars de decantació
d’uns 100 cm. de diàmetre, i un fragment de la pedra de moldre de 135 cm. de diàmetre, junt amb d’altres
estructures poc definides.

història
El novembre de 1923 foren trobades les cinc sepultures, dues de les quals van ser excavades per Palet i Barba i
Joan Solà, junt amb d’altres membres del Centre Excursionista de Terrassa. L’octubre de 1929 s’excavaren les
tres restants. La necròpoli mostrava senyals d’haver estat alterada per actuacions furtives (1). La datació al igual
que les necròpolis dels Òbits i del cingle del Marquet, sembla correspondre, amb reserves, al període alt medieval,
segles V -VII. L’any 1982 s’efectuà una campanya d’actuació per part del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya per tal de documentar-ne plantes i seccions, i tan sols es recolliren alguns petits fragments d’ossos.
fotografia 1

fotografia 2

Per ara no podem determinar la cronologia de l'ús i explotació del trull i forn de calç, tot i que podrien estar
relacionats directament amb la masia de Can Robert, documentada amb aquesta denominació des del segle XVIII.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI. Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Robert és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 11 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA. 1935. Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 72
BALLBÈ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. Caixa d’Estalvis de Terrassa. Ajuntament de Matadepera
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al. 1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Solà del Racó

número catàleg
8

localització
Can Solà del Racó

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

31

Vil·la romana de Can Solà del Racó

419449 - 4606993

Romanització

8

Masia de Can Solà del Racó

419504 - 4607188

XIV

10

Feixes de Can Solà del Racó, turó del Pujol

419144 - 4607165

9

Forn de calç de Can Solà del Racó

419346 - 4607275

Can Solà del Racó

8

descripció
Al sud de la masia de Can Solà del Racó, al peu del turó del Pujol, s’hi localitzà material arqueològic romà (1) el
qual que va permetre identificar el jaciment. Les excavacions arqueològiques posteriors, realitzades a partir de
1991, documenten tres punts d’interès: l’àrea d’una primera necròpolis, amb tombes orientades est-oest, una
segona necròpolis formada per enterraments amb lloses, tegulae i àmfores (Dressel 27 A/ Key XXV B). La tercera
zona d’habitació presenta estructures amb una extensió de 800 m2, amb restes de possibles termes i altres
elements com forns ceràmics, lacus i sitges.
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia pot remontar-se al principi de l’Edat Mitjana,
per tant, la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que
alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia arqueològica es
poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona
marcada en el plànol.
El forn de calç es localitza darrera la masia de Can Solà del Racó, arran del camí que s’enfila al turó del Pujol.
Presenta una plaça frontal reduïda, l’arc de la boca d’accés a la cambra de combustió, és amb obra de pedra
irregular lligada amb morter de calç. L’olla mesura 6 m. de diàmetre per 5 m. d’alçada.
Les feixes del turó del Pujol (617m.) són parets i marges de contenció pel conreu. Construïdes la major part amb
tècnica de pedra seca. El nombrós conjunt de feixes és orientat a migdia i són visibles des de la zona del jaciment
arqueològic romà fins el cim del turó.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 3

fotografia 2

fotografia 4

Les diferents excavacions arqueològiques efectuades en el jaciment romà, daten la necròpolis com a baix imperial,
si bé la cronologia del conjunt podria tenir un origen anterior alt imperial. Aquest jaciment aporta dades d’interès
històric com a model d’assentament agrari, en unes condicions poc freqüents en el món romà. El coneixement del
procés de romanització d’aquest extrem nord del Vallès Occidental, facilita la comprensió de la pervivència de
certs models en els posteriors assentaments medievals, moderns i contemporanis.
L’existència de la masia i de les estructures d’explotació agrària localitzades (feixes de conreu, forn de calç,
camins) confirmen aquesta pervivència. Els elements identificats, hauran de ser objecte d’estudi arqueològic i
històric per tal de determinar-ne la cronologia i funcionalitat. Tant la indústria de la calç, com l’explotació de la
vinya són dos dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera fins la meitat del segle xx,
dels quals en trobem testimonis materials a tot el terme. L’actual procés d’urbanització d’aquest espai, està
impactant de manera negativa aquestes estructures.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
El jaciment de la vil·la romana és declarat espai de protecció arqueològica (EPA- R 9/11/1994)
La masia de Can Solà del Racó és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 5 d’elements arquitectònics.
Bé Cultural d'Interès Local.
referències documentals
(1) FONT, X., JUAN - MUNS, N. 1981. Notes sobre les troballes d’interès arqueològic. “l’escletxa” núm. 1 p. 8
FONT, X., JUAN - MUNS, N. 1988. Informe preliminar sobre el jaciment romà de Can Solà del Racó. (inèdit)
Memòries de les diferents campanyes d’excavació realitzades des de 1991. Servei d’Arqueologia de la Generalitat
de Catalunya. (inèdites)
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Torrella de Baix

número catàleg
11

localització
Can Torrella

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

11

Masia de Can Torrella

417854 - 4606860

XVII

12

Forn de vidre de Can Torrella

417731 - 4606862

XVIII

13

Forns de calç de Can Torrella

417907 - 4606758

XX

Can Torrella de Baix

11

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Torrella pot remuntar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.
El forn de vidre conserva la xemeneia i algunes finestres, els bancs de suport dels gresols, el cup, la cambra de
combustió, el cendrer, el fogar, l’entrada d’aire i l’entrada de llenya (1)
En l’esplanada sud de la masia s’hi localitzen mal conservats i poc visibles per l’abundant vegetació, dos forns de
calç sota el talús de la carretera a Talamanca.

mapa emplaçament

història
Trobem referències documentals en diversos autors: "l’hostalet d’en Torrella, que avuy encare s’hi veuen cuatre
parets junt á la Riera de les Arenas, al peu del camí real y á un tir de pedra de casa Torrella; caseta de casa
torrella o caseta del ermità, cuals ruinas veuhen detrés de la casa; y ‘l forn del vidre que hi habitavan (...) Dit forn
de vidre existí de 1751 a 1763 (2). (...) tenint al de baix el forn de vidre i el de l’obra, que estaven en el seu fort pels
anys 1700, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de Linde féu tancar el 9 de març de 1786 perquè
perjudicava l’hostal de la Barata" (3)
fotografia 1

fotografia 2

La indústria de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Can Torrella
n’era un focus important. La proximitat del turó de Roques Blanques i de la riera de les Arenes, facilitaren la
matèria primera per l'elaboració de la calç. S’ha plantejat la possibilitat de que els forns de Can Torrella fossin
abandonats en el moment de la construcció de la carretera de Terrassa a Talamanca, just iniciat el segle XX.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4

La masia de Can Torrella és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 12 d’elements
arquitectònics.
Bé Cultural d'Interès Local.
referències documentals
(1) BALLBÈ, M. 1988. Matadepera. Pagesos i Menestrals. Ed. Ègara, p.45
(2) SALLENT, Ll. 1897. Los arxius parroquials de Sant Johan de Matadepera, p.2
(3) SOLÀ, J. 1926. Butlletí del Club Pirinenc de Terrassa. Can Torrella. p.20
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Turó de Roques Blanques

número catàleg
14

localització
Roques Blanques

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia
XX

15

Forns de calç del turó de Roques Blanques

418050 - 4606584

14

Feixes del turó de Roques Blanques

417750 - 4606648

17

Pedrera del turó de Roques Blanques

417622 - 4606625

XX

Turó de Roques Blanques

14

descripció
El turó de Roques Blanques de 587 m. d’alçada és situat en l’extrem sud oest del terme de Matadepera, a ponent
de la riera de les Arenes i tocant a la carretera de Talamanca BV-122.
Les restes de feixes i marges d’obra seca les localitzem, molt malmeses, en la zona de llevant i sud del turó.
També hi trobem les ruïnes en molt mal estat de conservació d’una barraca de vinya de planta circular.
El conjunt de forns de calç, dels quals se’n conserven quatre en l’actualitat, són ubicats al peu del turó, prop la
carretera. Els forns, buidats en el mateix subsòl del marge, de fort pendent, presenten obra vista en la paret frontal
i en l’arc d’entrada a la cambra de combustió. Fins fa poc s’hi podien veure els contraforts de reforç de tota
l’estructura.
La pedrera de calcària inicia l’extracció al peu mateix de la carretera, tocant als forns de calç, i arriba a més de
mitja alçada a llevant del turó, presentant una extensió considerable. S’hi observen restes de les parets d’una
habitació refugi pels treballadors.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

La indústria de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Les
condicions orogràfiques i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç
han facilitat aquesta producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de
distribució que anaven més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864, diu "que el poble va
prosperant més i més per l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) normalment el propietari arrendava
les pedreres, no calia invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci , però el feia el qui tenia la
pedrera arrendada "(1).
Els forns varen ser col·lectivitzats durant el període 1937-1938. Posteriorment es traspassà la gestió de la seva
activitat a l’ajuntament de Matadepera. Tant la pedrera com els forns estigueren en plena activitat fins el anys
seixanta del segle xx, en mans de l‘empresa privada.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
COMASOLIVAS, J. 1993. L’arxiu Municipal de Matadepera : organització i descripció dels seus fons (inèdit). Fons
documental de la col·lectivitat control obrer dels forns de calç de Roques Blanques.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. (inèdit)
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300 i ss
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Roure

número catàleg
16

localització
Can Roure

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

16

Masia de Can Roure

417399 - 4606890

XIII

16.1

Ermita de Sant Joan

417200 – 4607114

XI

16.2

Casa del comú

16.3

Cementiri

16.4

Forns de calç de Can Roure

Fins 1881
XI
417438 - 4606758

mapa emplaçament

16

Can Roure

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Roure i l'ermita de Sant Joan, pot
remontar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un
espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només
emprant metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el
subsòl de les edificacions actuals i la zona marcada en el plànol.
Els forns de calç localitzats a ponent de la masia són al peu nord del turó de Roques Blanques i en el collet entre
aquest i el turó de Sant Joan. Tres olles excavades en el subsòl , amb un diàmetre aproximat de 4 m. per una
alçada de 5m. Un dels forns mostra paredat de maó en l’arc de reforç de l’entrada a la boca de combustió. Si
veuen nombroses restes de les cuites, en apilaments que envolten l’àrea.
A la part nord-est de l’ermita de Sant Joan hi ha el cementiri. Arran de camí, davant la porta del cementiri, s’hi
troben algunes restes de paretamb morter de calç del que havia estat la Casa del Comú. (veure fotografia número
3)
Els forns de calç localitzats a ponent de la masia són al peu nord del turó de Roques Blanques i en el collet entre
aquest i el turó de Sant Joan. Tres olles excavades en el subsòl , amb un diàmetre aproximat de 4 m. per una
alçada de 5m. Un dels forns mostra paredat de maó en l’arc de reforç de l’entrada a la boca de combustió. Si
veuen nombroses restes de les cuites, en apilaments que envolten l’àrea.

història
La proximitat del conjunt de Can Roure al jaciment del turó de Sant Joan i el pas del camí Ral de Barcelona a
Manresa proporcionen un interessant paisatge històric de seqüència prolongada.

fotografia 1

fotografia 2

Els primers documents que parlen de la parròquia de Sant Joan de Matadepera daten del primer terç del segle XI.
Les obres de restauració iniciades l'any 1997 en aquesta ermita implicaren també una campanya d'excavació per
tal de documentar-ne la cronologia. L'excavació va posar al descobert la fonamentació d'un altar del segle XVI,
dues tombes i una sitja datades al segle XI (1).
L’ermita de Sant Joan va ser la parròquia de Matadepera fins 1881, moment en que es va traslladar a l’actual
església del carrer de Sant Joan.
La casa del comú va ser abandonada i desmuntada l’any 1883 per a reaprofitar-ne el material constructiu per la
nova església del carrer de Sant Joan.
Les primeres referències documentals del mas de Can Roure són de 1226 i apareixen a l’Speculo del Monestir de
sant Llorenç del Munt (2)

fotografia 3

fotografia 4

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Roure és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 2 d’elements arquitectònics.
L’ermita de Sant Joan és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 57 d’elements arquitectònics.
referències documentals
(1)AJUNTAMENT DE MATADEPERA (1999). Gaseta de Matadepera, núm. 130 p.3.
(2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1987.
AMETLLER, M.1990. Mn.Jaume Torres i Cusco. Akribos Edicions.
PUIG, P. 1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noguera.
SALLENT, Ll. 1897. Los Arxius Parroquials de Sant Johan de Matadepera. Impremta Herich y Cª. Barcelona.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Serrat del Perrotet

número catàleg
18

localització
crta. de Terrassa a Talamanca

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia
Romanització

40

Vil·la romana del serrat del Perrotet

418337 - 4605896

18

Feixes del serrat del Perrotet

418293 - 4606022

19

Pedrera del serrat del Perrotet

418474 - 4606069

Serrat del Perrotet

18

descripció
El jaciment romà es localitza en la plana de la vessant sud del Turó de Can Candi, molt proper a la carretera de
Terrassa a Talamanca i en el límit municipal de Matadepera. En aquests camps, encara de conreu en l'actualitat,
s'hi detectà en la campanya de prospecció efectuada per l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès
Occidental, nombrosos fragments de material ceràmic i de construcció. Aquesta concentració de restes és molt
propera a les ruïnes d'una estructura de planta rectangular i de les feixes i marges de pedra seca que formen un
interessant conjunt.
La major part de les feixes han estat construïdes amb pedra rogenca procedent de la pedrera del mateix turó. Són
orientades a migdia. Destaca un tram on s'hi ha conservat una escala de tres esglaons formada per lloses.
La pedrera, poc extensa, és d’extracció de gres rogenc i s’obra a llevant des de la carretera fins a mig turó.

mapa emplaçament

història
El material documentat en el jaciment romà, correspon a nombrosos fragments d'àmfora Dressel 2-4, relacionada
amb la producció i transport de vi, fragments de dolia, i un pondus o pesa de teler. Els materials de construcció
són maons, tegulae i restes de paviment d'opus testaceum. Destaca la quantitat de material amb excés de cocció
i deformat, pel qual, plantegem la hipòtesi de l'existència d'un forn de producció ceràmica. Una primera
aproximació cronològica a les troballes les podrien situar en algun moment alt imperial romà, segles I i II dC.
fotografia 1

fotografia 2

Recordem que proper al jaciment hi passava el camí Ral de Terrassa a Matadepera, alhora també s'hi ha
conservat feixes de conreu. En el suau turó que el protegeix pel nord, hi ha l'extracció de gres que ha estat
productiva fins el segle XX.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. 1981. Notes sobre les troballes d'interès arqueològic. Dins "L'Escletxa" núm.1, p. 8-11
VVAA. 1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Turó de Calderols

número catàleg
20

localització
Can Prat-Pla de Sant Llorenç

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

22

Restes del Mas Calderols

418209 – 4607312

21

Forn de Calderols

418094 – 4607256

20

Feixes del turó de Calderols

418351 - 4607082

cronologia

Turó de Calderols

20

descripció
El Turó de Calderols de 556 metres d'altura, és situat entre el turó del Pujol i la riera de les Arenes, amb una
posició dominant sobre la plana que s'estén des d’aquí cap el sud del terme municipal.
El forn apareix seccionat longitudinalment en el marge del carrer de Calderols. Presenta una amplada aproximada
de 2 m., l'entrada a la cambra de combustió resta just al nivell del paviment de la vorera. S'hi observa la columna
central de suport de la graella de cocció. La secció mostra quatre fumeroles rectangulars d'aproximadament 12
cm. d'amplada. No es localitza material ceràmic pel seu entorn.
Observem l'existència d'unes restes de paretsamb morter de calç i teules, molt malmeses, a l'altra banda del
mateix carrer de Calderols, pocs metres més amunt del forn. Aquestes restes correspondrien a part del conjunt del
possible Mas Calderols segons M. Ballbè (1985).
Les feixes conservades són restes de construccions d'obra seca que donen forma a les parets de contenció pel
conreu en terrasses. Són construïdes amb pedra calcària procedent del mateix turó, mostren alçades i llargades
variables. El conjunt presenta major concentració d'estructures en la zona sud i ponent.

mapa emplaçament

història
Les feixes constitueixen el darrer testimoni de l' antic conreu de la vinya que es conserva a Matadepera, encara
que molt malmès per la forta pressió de la urbanització. No s'ha documentat, fins ara, la cronologia d'ús d'aquests
conreus com tampoc la dependència o relació amb alguna propietat agrària pròxima, tret de la possible relació
amb les restes del Mas Calderols, pendents d' estudi i documentació. La datació del forn i de les restes del Mas
Calderols, no és possible sense l'excavació arqueològica, malgrat creiem pot estar associat com d'altres forns
identificats en el terme de Matadepera a la producció pròpia del mas del que podria formar-ne part.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Turó dels Rossos

número catàleg
23

localització
Can Solà del Racó

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

23

Barraca de vinya del turó dels Rossos

419955 – 4607572

24

Feixes del turó dels Rossos

419736 – 4607575

28

Forns de calç del turó dels Rossos, camí del Girabau

419633 - 4607270

26

Pedrera del turó dels Rossos

419788 - 4607239

mapa emplaçament

cronologia

Turó dels Rossos

23

descripció
Les construccions de les feixes són de pedra seca. Formen llargues parets de contenció o marges de conreu. Hi
distingim dos models de parament, el més senzill respon a l'apilament més o menys regular de pedres de mida
petita i mitjana, recollides a mesura que s'ha conreat el sòl. El segon tipus de marge respon a un treball més
precís, realitzat amb blocs i pedres de major mida, algunes tallades, i amb rastell molt regular. El conjunt és
orientat a migdia i a ponent.
La barraca de vinya, obra de pedra seca, de planta circular, presenta una alçada exterior total de 170 cm. i un
diàmetre interior de 260 cm. Orientada a migdia, la porta té una alçada de 95 cm per 65 cm d’amplada. La llinda
és simple, d'un sol bloc i carrega en les parets laterals. La coberta és de falsa volta, formada per filades
horitzontals de lloses estrebades i falcades les unes amb les altres, configurant els cercles que fan difícil la
deformació donat el contrapès de compressió. S'hi van reservar dos cocons, un sobre la llinda de la porta i l'altra
en la paret interior. El paviment és de terra batuda.
La pedrera és situada a llevant del turó dels Rossos, prop del camí que va paral·lel al torrent de Can Solà del Racó
i que porta al Girabau.
Els dos forns de calç situats a ponent del turó dels Rossos, són al peu del camí que va paral·lel al torrent de Can
Solà del Racó i porta al Girabau. Presenten una plaça frontal per a les maniobres de cuita i càrrega de
considerable extensió. Els dos són contigus, el primer molt malmès, conserva la meitat de la cavitat de cocció o
olla. El segon conserva les parets senceres amb un diàmetre de 4 m., per una alçada de 5 m.

història
Tant les feixes com la barraca formen part dels darreres testimonis de construccions d'ús agrari d'aquestes
característiques que resten dempeus a Matadepera. Podríem relacionar-les amb el conreu de la vinya, avui
totalment desaparegut en tot el territori del municipi.

fotografia 1

fotografia 2

L’explotació de la pedrera podria estar relacionada amb la producció de la calç. Així ho confirmarien els set forns
que actualment s’han conservat en la zona, i a no massa distància uns dels altres: el del Ton i el del Corcola, els
tres del camí de la font del Corraló, i els dos del camí del Girabau, al peu del mateix turó dels Rossos. La indústria
de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Les condicions
orogràfiques i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç, han facilitat
aquesta producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de distribució que
anaven més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864, diu "que el poble va prosperant més i
més per l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) Normalment el propietari arrendava les pedreres. No
calia invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la pedrera
arrendada" (1).
La producció de calç va anar desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Forns de calç del Corcola

número catàleg
25

localització
Can Solà del Racó

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
25
25.1

denominació
Forn de calç del Corcola
Forn del Ton

ubicació

cronologia

419680 - 4607086

Fins s. XX
Fins s. XX

Forns de calç del Corcola

25

descripció
Dos forns de calç situats a llevant del turó dels Rossos, prop de la pedrera i del camí del Girabau. El primer forn, el
del Ton, més malmès, és excavat en el marge del torrent i ha estat utilitzat com a barraca. L’altre, pocs metres al
nord de l’anterior, presenta estructures de paredat, amb morter de calç, combinat de pedra i maó. Hi veiem un
vestíbul en la zona d’accés frontal, de 6 m. per 5m., tancat lateralment per dues parets que també fan la funció de
contrafort i que mesuren des de 4 m. la part alta, fins els 1,70 m. de la zona baixa. En la paret oest s’hi edificà un
habitacle de planta rectangular de 3 m. per 2,10 m., que aniria cobert a una vessant. La boca d’accés a la cambra
de combustió, presenta una volta o arc de càrrega rebaixat d’obra vista de maó, amb secció longitudinal de tronc
de con, el qual es tanca a mesura que s’apropa a la paret interior del forn. Les parets de l’olla presenten un
diàmetre de 4 m. per una alçada de 5 m. Assenyalar l’existència d’un tram de l'antic camí de transport que aboca
al forn i plaça de maniobra.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

L’explotació de la pedrera podria estar relacionada amb la producció de la calç. Així ho confirmarien els set forns
que actualment s’han conservat en la zona, i a no massa distància uns dels altres: el del Ton i el del Corcola, els
tres del camí de la font del Corraló, i els dos del camí del Girabau, al peu del mateix turó dels Rossos. La indústria
de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Les condicions
orogràfiques i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç, han facilitat
aquesta producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de distribució que
anaven més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864, diu "que el poble va prosperant més i
més per l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) Normalment el propietari arrendava les pedreres. No
calia invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la pedrera
arrendada" (1).
La producció de calç va anar desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Forns de calç del camí de la Font del Corraló

número catàleg
27

localització
Can Solà del Racó

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
27

denominació

ubicació

Forns de calç del camí de la Font del Corraló

419812 - 4607117

cronologia

Forns de calç del camí de la Font del Corraló

27

descripció
Tres forns de calç situats a llevant del turó dels Rossos, tocant al camí que portava a Can Sallent i a la font del
Corraló, camí actualment tallat i inutilitzat per les urbanitzacions a prop d'aquests forns.
Presenten una plaça frontal per a les maniobres de la cuita i càrrega de considerable extensió. Se'n conserven
tres olles de les quals dues són bessones. El diàmetre és de 4 m. i l'alçada de 5 m., les parets no són verticals a
plom sinó cóncaves per la zona central. Són tallats en el mateix sòl. En un d’ells observem obra vista de maons en
l'arc d'accés a la cambra de combustió.
La pedrera dels Rossos és molt propera.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

L’explotació de la pedrera podria estar relacionada amb la producció de la calç. Així ho confirmarien els set forns
que actualment s’han conservat en la zona, i a no massa distància uns dels altres: aquests tres del camí de la
font del Corraló, els dos del camí del Girabau, al peu del mateix turó dels Rossos, i els dos del Corcola i Ton. La
indústria de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera. Les condicions
orogràfiques i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç, han facilitat
aquesta producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de distribució que
anaven més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864, diu "que el poble va prosperant més i
més per l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) Normalment el propietari arrendava les pedreres. No
calia invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la pedrera arrendada
"(1).
La producció de calç va anar desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

Juliol de 2008
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ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Cova de les Ànimes

número catàleg
29

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
29

denominació
Cova de les Ànimes

ubicació

cronologia

418840 - 4610891

Neolític

Cova de les Ànimes

29

descripció
Cavitat situada en ple Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, a l'est de la Mola, entre el camí de la font del Saüc i
el de la font Soleia. Presenta un recorregut de 140 metres i diverses entrades.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

La cova de les Ànimes és documentada des de finals del segle XIX, a partir de les referències de Palet i Barba.
La campanya d'excavació realitzada l'any 1971 va aportar material arqueològic format quasi exclusivament per les
4106 contes de penjoll, rodelles de cardium de diferents tipologies, dipositades a l'inici de l'estrat inferior. Es
localitzaren 19 contes de tipus inèdit fins el moment, que passaren a denominar-se Ànimes. Les restes de
ceràmica i fauna són escasses. La presència de remocions de la sedimentació fruit de treballs de furtius, va
desaconsellar l’anàlisi polínica i de C14. El conjunt del material arqueològic és datat per tipologia en el Neolític
Antic, és dipositat en el Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu d'Història de Sabadell.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
PALET I BARBA, D. 1896. Les coves de Sant Llorenç del Munt. Dins "Egara" p.5-6
MARTÍ JUSMET, F. et al. 1972. El depósito eneolítico de cuentas de collar de la Cueva de Les Ànimes. Dins
"Speleon" núm. 19, p.77-103.
TEN, R. 1980. Notes entorn del Neolític Vallesà. Dins "Arrahona" núm. 10, p. 6-25, Sabadell.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya
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ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Cova del Frare

número catàleg
30

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
30

denominació
Cova del Frare

ubicació

cronologia

418570 - 4610230

Neolític - Bronze

Cova del Frare

30

descripció
La cova del Frare és situada sobre Can Pobla, a 960 metres d'altura, en el parc natural de Sant Llorenç del Munt.
La cavitat va ser formada per processos càrstics en els conglomerats terciaris. Presenta tres boques d'accés i un
recorregut de 70 metres, vestíbul i corredor.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

La primera prospecció arqueològica coneguda la va realitzar Palet i Barba l'any1896. Martí Jusmet amb
col·laboració amb el Museu de Sabadell va dirigir un sondeig l'any 1970. Les campanyes d'excavació sistemàtica
dutes a terme per A. Martín, de 1977 a 1986, hi diferencien cinc nivells estratigràfics. El més antic correspon a la
utilització com habitació del Neolític Antic, Epicardial i Cardial. El quart nivell correspon a una utilització sepulcral
secundària i col·lectiva del Neolític Final, on hi destaca la documentació de pràctiques rituals detectades en peces
dentàries. El tercer nivell presenta restes de l'horitzó Calcolític que correspon a una ocupació habitacional
esporàdica. El segon nivell equival a un moment residual d'utilització datat en l'Edat del Bronze. El primer nivell,
superficial, mostra un contingut remogut i aporta des de testimonis actuals fins a ceràmica romana i ibèrica.
Destaquem la datació de C14, les anàlisis antropològiques, antracològiques, palinològiques i granulomètriques
dels sediments, que han aportat totes les dades des de la visió multidisciplinar del treball científic sistemàtic

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
MARTÍN, A. et al. 1985. Excavacions a la cova del Frare. Dinàmica ecològica, seqüència cultural i cronologia
absoluta. Dins "Tribuna d'Arqueologia" 1983-84 p. 91-103.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

Juliol de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Els Òbits

número catàleg
32

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

denominació

32

Bauma obrada dels Òbits

34

Necròpolis dels Òbits

ubicació

cronologia

418086 - 4612289

Medieval
Alt medieval

Els Òbits

32

descripció
El conjunt de balmes dels Òbits són situades al nord de la carena de la Mola, al límit entre els termes municipals
de Matadepera, Sant Llorenç Savall i Mura.
La balma principal és obrada i presentava planta baixa i pis. En l'actualitat està molt malmesa i s'observa només
un tram de la paret de tanca junt amb un petit ràfec que es recolza en la roca.
L'any 1948 J.Maluquer i Serra Ràfols realitzaren una campanya d'excavació en la zona exterior del conjunt, on uns
carboners hi trobaren quatre sepultures: tres amb tegulae i una amb lloses de sorrenca eocènica. Eren orientades
d'est a oest, i molt malmeses. Part del material arqueològic de la necròpolis és en dipòsit al Museu d'Arqueologia
de Catalunya.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

La datació de la necròpolis es situa en un moment inicial de l'Alta Edat Mitjana.
L'interès històric del jaciment rau en la ubicació i en la interpretació del mateix, així J.Maluquer (1948) fent valer el
topònim, apunta l'existència de més sepultures i alhora apunta la hipòtesi de que el material utilitzat per a les
inhumacions sigui procedent d'un possible nucli habitacional del mateix jaciment.
La cronologia de la balma obrada, és indeterminada per ara, malgrat hi ha documents del segle XIV que parlen
dels Olbis. En la segona meitat del segle XVIII consta en el cens de masies de Matadepera com la número 7.
S'abandonen definitivament com a habitatge ben entrat el segle XIX.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
MALUQUER, J., SERRA RAFOLS, 1948. Enterramientos de tegulae y losas en la montaña de Sant Llorenç del
Munt. Dins "Ampúrias" vol.X p.296-300.
FERRANDO, A. 1983. Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac. Ed. El Pot. Sabadell, p.328-337
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Feixes del Collet de l'Ós

número catàleg
35

localització
Can Roure- Les Pedritxes

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
35

denominació

ubicació

Feixes del Collet de l’Ós

416693 - 4607156

cronologia

Feixes del Collet de l'Ós

35

descripció
El turó de l’Ós de 629 metres d’altura és situat a ponent de la masia de Can Roure. S’hi accedeix pel camí carener
de les Pedritxes que s’agafa sobre l’ermita de Sant Joan. Formen junt amb el turó de Sant Joan i el de Roques
Blanques l'extrem sub de la serralada de les Pedritxes.
Les construccions són de pedra seca i formen parets de contenció o petits marges. Presenten alçada i gruix
variables. La major part de les feixes han estat construïdes amb pedra calcària del mateix turó. Els marges visibles
són pocs.

mapa emplaçament

història
Les feixes podrien estar relacionades amb l’explotació de la vinya. No s'ha documentat l’ús ni el període
d’explotació. Malgrat les restes són escasses, ho considerem un exemple del model d’assentament agrari de forta
implantació en el terme de Matadepera, donades les condicions orogràfiques. Les masies més properes serien
Can Roure i la Mateta.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. (inèdit)

Juliol de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

La Barata

número catàleg
36

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número

ubicació

cronologia

Masia de la Barata

415957 - 4610523

XIV

41

Jaciment romà de la Barata

416152 - 4610412

Romanització

36

Forn de calç del camí de la Barata a Can Pèlacs

416081 - 4610573

36.1

denominació

36

La Barata

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta el conjunt arquitectònic de la Barata pot remuntar-se al
principi de l’edat mitjana, o bé a un període anterior si es té en compte l’existència de troballes d’època romana,
per confirmar. Per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

El forn de calç, en mal estat de conservació, és situat en el tall del camí que travessa la riera de les Arenes i va a
can Pèlacs. Presenta un diàmetre aproximat de 4 m. per una alçada de 5m.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

R. Masdeu l'any 1968 hi recull material arqueològic procedent dels treballs de pavimentació de l'entrada al conjunt
residencial de la Barata. Localitzant una sepultura de tegulae a doble vessant i restes òssies fragmentades,
fragments de dolia, ceràmica comú ibèrica i romana, i fragments d'àmfora tipus Dressel 2/4. Aquests materials en
el moment de realitzar la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, l'any 1988, eren dipositats sense inventariar
en la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa. La família Barata, procedent de Nàpols, ha estat des de
l’establiment del segle XIV la propietària de la casa. destacant-ne el període d'hostal en el camí Ral de Barcelona
a Manresa. És interessant la informació que escrigué Francisco Zamora després de visitar la casa al segle XVIII.
Antoni Barata fou ministre d’Hisenda el segon govern del trienni liberal, 1821- 1822. El conjunt fou restaurat cap el
1940 per l’arquitecte Jeroni Martorell per reparar els danys de la Guerra Civil.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
El conjunt de la Barata és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 17 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al. 1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
FRANCISCO DE ZAMORA. 1973. Diario de los Viajes hechos en Cataluña. Ed. Curia. Barcelona.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Forn de les Pedritxes

número catàleg
37

localització
Les Pedritxes

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
37
37.1

denominació

ubicació

Forn de les Pedritxes

416585 - 4607780

Restes del Mas Gilabert

cronologia

Forn de les Pedritxes

37

descripció
Forn de terracuita situat en la urbanització de les Pedritxes a pocs metres de l'avinguda Catalunya. La zona
presenta algunes restes de marges d'antigues feixes de conreu i a pocs metres del jaciment, en direcció sud, les
restes molt malmeses dels murs d'una estructura amb morter de calç. El conjunt es relaciona amb un tram de
camí fondo mal conservat. L'any 1985 va ser excavat. El forn és tallat en el mateix sòl, tot aprofitant la pendent. De
planta quadrada de 190 cms. de costat. Formen la graella de cocció setze fumaroles rectangulars de tiratge
vertical de 110 cms. d'altura. La cambra de combustió és dividida en dos braços per una pilastra central.
L'estratigrafia havia sofert remocions. La campanya d'excavació proporcionà 3037 fragments de material ceràmic
comú, bàsicament teula i petits maons.

mapa emplaçament

història
La tipologia del forn presenta un horitzó cultural molt ampli que dificulta la datació. És molt significatiu el
percentatge de material de construcció que s'hi documenta, arribant al 70% del total, però sense concretar-ne la
cronologia, si bé la tipologia de les teules és posterior al segle XII, moment que deixa d'utilitzar-se la tegula
romana donant pas a la teula ceràmica àrab. El resultat de l'estudi apunta la hipòtesi de que es tracti d'una
producció dedicada a satisfer les necessitats d'autoabastament. M. Ballbè relaciona aquest forn amb les restes
properes i les atribueix al Mas Gilabert, documentat a partir del segle XIV.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. p.123-125
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Cova Negra

número catàleg
38

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

38

Cova Negra

419166 - 4610256

Bronze

38

Cova Negra

descripció
L'existència d'un jaciment en les proximitats de la Cova Negra, al peu septentrional de la Castellassa de Can
Torres es basa en la troballa d'una destral de bronze.

mapa emplaçament

història
A finals dels anys seixanta del segle XX es localitza una destral tubular de bronze. El tub de secció rectangular de
36x28 mm. amb una profunditat de 42 mm. i quatre ressalts de subjecció. Són destacables dues X en relleu que
presenten les dues cares. Es tracta d'una destral obtinguda per fundició en un motlle bibalbe. Les dimensions
totals són de 66 mm. de llarg per 42 mm. d'amplada. La tipologia correspon al Bronze Final. La destral és
dipositada en el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
MARTÍ JUSMET, F. 1970. Las hachas de bronce en Catalunya. Dins "Ampúrias" núm. 31-32, p.105-151.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Turó de Sant Joan

número catàleg
39

localització
Can Roure

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
39
39.1

denominació
Jaciment arqueològic del turó de Sant Joan
Feixes del turó de Sant Joan

ubicació

cronologia

417138 - 4606759

Ibèric

Turó de Sant Joan

39

descripció
El turó de Sant Joan (620 m.), és situat en l'extrem sudoest de la Serralada de les Pedritxes, dominant la plana i el
pas de la Riera de les Arenes. Al seu peu s'hi localitza l'ermita de Sant Joan de Matadepera i la masia de Can
Roure.
Fruit de la campanya de prospecció efectuada per l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès Occidental s'hi
trobaren alguns fragments ceràmics en la superfície de la zona més elevada. Destaca també la concentració de
restes de feixes de pedra seca fins el mateix cim, aspecte que podria arribar a plantejar certa ambigüetat en la
interpretació sobre la possible existència de restes d'estructures donada l'acumulació de pedra.

mapa emplaçament

història
Els materials identificats corresponen a fragments d'àmfora ibèrica, ceràmica comuna, i algun fragment molt rodat
de campaniana sense determinar.
Amb les dades de que disposem, no es poden definir més característiques del jaciment. Futurs treballs de recerca
arqueològica han de determinar la tipologia i cronologia de l'hipotètic assentament.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de
Catalunya.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de
Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

La Mola

número catàleg
42

localització
Parc Natural de sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
42.1
42
42.2

denominació

ubicació

cronologia

Monestir de Sant Llorenç

418281 - 4610577

X

Jaciment arqueològic de la Mola

418261 - 4610503

Feixes de la Mola

42

La Mola

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta el conjunt arquitectònic de la Mola pot remontar-se a la
Protohistòria, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.
Del conjunt religiós inicial sols se’n ha conservat visible l’església, una galilea adossada al mur sud, amb volta de
quart de cercle i la torre del campanar inacabada. La resta d’edificacions del complex han desaparegut. L’església
és de planta de creu, però hi predomina la impressió basilical amb tres naus en forma de canó, que arrenquen
directament del mur sense arcs torals ni impostes. Les voltes acaben amb els respectius absis de planta
semicircular. Presenta un creuer o transepte central amb cúpula octogonal, formant un cimborri sobreelevat. La
decoració llombarda domina els absis en l’exterior. Es recolza pràcticament sobre la roca que forma la base del
paviment.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Per documentar la possibilitat d'assentaments anteriors a l'Edat Mitjana en la Mola, partim de la troballa de
material arqueològic en el cim, i de la lectura que en realitza M. Tarradell (1979): donat que els centres monàstics
acostumaven a fundar-se a llocs aptes per a la colonització agrícola, la seva situació pot fer suposar que es
tractés d'un procés de cristianització d'un santuari pagà .En documents diplomataris de l’any 958, hi ha referències
a una domus eclesiàstica, anterior a la constitució pels comtes de Barcelona del monestir benedictí l’any 1013.
Fins avui, l’únic element corresponent a l’establiment eclesiàstic del segle x que s’ha pogut constatar
arqueològicament és una sepultura antropomorfa. La consagració de l’actual església es porta a terme el 1.064.
L’any 1.099, el monestir es supeditarà definitivament al monestir de Sant Cugat. A mitjans del segle XIV s’inicia el
declini, i perd la facultat de tenir abat propi just entrant al segle XVII. El 1804 el monestir s’abandona
definitivament. Serà entre els anys 1868 i 1871 quan Antoni Verges i Mirassó realitza les obres de restauració.
Entre 1948 i 1950 part dels annexes es converteixen en hostatgeria. L'any 1931, l'església del monestir va ser
declarada Monument Històric Artístic Nacional. L'any 1972 es va aprovar la creació del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. L'any 1987 s'hi van fer excavacions arqueològiques.

nivell de protecció
Qualificat de Bé Cultural Interès Nacional des de 1931. Declaració patrimonial M.H.A. Declarat/ D 3.6.1931/Gac.
4.6.1931 ( número de registre R-I-51-0445). Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
El monestir de Sant Llorenç és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 56 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
TARRADELL, M.1979. Santuaris ibero-romans a llocs alts. Memòria de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la
Universitat de Barcelona.
PUIG, P. 1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noguera.
VIÑAS, J. 1991. Resultats de les excavacions al monestir de Sant Llorenç del Munt. Dins Actuacions en el
patrimoni edificat medieval i modern (segles X al XVIII). Quaderns científics i tècnics. Diputació de Barcelona.
PLADEVALL, A., ADELL, J.A. 1991. El Monestir Romànic de Sant Llorenç del Munt. Artestudi Barcelona.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Cova dels Ossos

número catàleg
43

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
43

denominació

ubicació

Cova dels Ossos

cronologia

Cova dels Ossos

43

descripció
Petita cavitat situada entre els Òbits i al Font Flàvia, en el tall de la gran roca que forma aquesta paret. L'accés a
la cavitat només és possible amb ajuda de cordes i no presenta plataforma exterior. El recorregut és d'uns 15
metres.

417947 - 4612221

mapa emplaçament

història
El Centre Excursionista de Terrassa publica la troballa de restes d'enterraments en el seu interior. No s'especifica
les característiques de les inhumacions, ni dels materials associats. Els pocs fragments ceràmics procedents
d'aquesta cavitat, recullits l'any 1913, eren dipositats en el Museu d'Història de Sabadell i corresponen a àmfora i
ceràmica comú ibèrica i romana.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
ALMAGRO, M. et al. 1945. Carta Arqueológica de España. CSIC. Barcelona, p.132
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.1935. Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. Terrassa, p 41-42.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Marcet

número catàleg
44

localització
Can Marcet

tipologia del jaciment
C

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

44

Can Marcet

417439 - 4609008

XI

Can Marcet

44

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta el restaurant de Can Marcet, que coincideix amb la
ubicació de l'antiga masia, pot remontar-se al principi de l’edat mitjana, per tant, la continuïtat en la utilització
d’aquesta zona, la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que les estructures més antigues no són
visibles. Només emprant metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès
arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.
Resten a la vista algunes pedres de molí de l’antiga masia (foto 2, de l’ any 1997)

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Alguns autors accepten com hipòtesi que el Mas Marsans documentat en l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç
del Munt correspongui a Can Marcet. Les dades corresponen al segle XI : “ Concessió feta per Odgari, abat, amb
els seus monjos, a Berenguer, de tres mujades en el terme de terrassa, en el lloc dit Matadepera, a Castanyet i a
Bruguera. Termena a migjorn amb el camí que va a Marçans. A prestació de la tasca. Fet a 8 de les kalendes de
maig de l’any 3 del regnat de Felip. Clos per T(...) any 1063. Sant Joan de Matadepera, número 16” (1). “ Àpoca
feta per Jaume Ruvirta, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt a Pere Riambau, de Sant Pere de Terrassa, de
setanta sous, per raó dels terços d’eixorquies i intesties a ell pertanyents en el Mas Marsans, de la parròquia de
Sant Joan de Matadepera, fet a 4 de les nones de maig del 1349. Clos fet per Francesc Burguet, notari de
Terrassa, pels successors de P. De Letone. Sant Joan de Matadepera, número 42” (2).

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1987. p.59 i 72
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. (foto número 2)
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Mas Gabi

número catàleg
45

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
C

elements del conjunt
número
45

denominació
Mas Gabi

ubicació

cronologia

416666 - 4609930

XIV

Mas Gabi

45

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la residència del Gabi, que coincideix amb la ubicació
de l'antic mas, pot remontar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant, la continuïtat en la utilització d’aquesta
zona, la converteix en un espai d’interès arqueològic, ja que les estructures més antigues no són visibles.
Només emprant metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic
comprèn el subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Trobem referències documentals del segle XIV i XV d'aquest mas a l'Speculo del Monestir de Sant Llorenç del
Munt: "Venda feta per Berenguer Ferrer i Romia, la seva muller, de Sant Joan de Matadepera, a frau Guerau, abat
de Sant Llorenç del Munt, de cinc sous i mig que reben sobre unes peces de terra (...) i Simon de Gabi, de dita
parròquia, dóna un sou i sis per una peça de terra amb ruvira, en dita parròquia. Fet a 11 de les kalendes de gener
de 1311. Clos per Pere Folquer, notari de terrassa. Sant Joan de Matadepera, número 89" (1). " Precari fet per
Joan Ripoll, procurador de fra Lluís Manuel de Cruylles, abat dek monestir de Sant Benet de Bages, administrador
del monestir de Sant Llorenç del Munt, a Antic Gabi, de Sant Joan de Matadepera, del mas Des Gabi, de dita
parròquia (...) ítem d'una peça de pertinences de dit mas, nomenada Pla des Gabi, en el torrent de les Planes (...)
fet el 24 de novembre de 1456, clos per Miquel Ripoll, notari de Barcelona. Sant Joan de Matadepera, número 84"
(2).

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1987. p.69 i 78
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Camí Moliner

número catàleg
46

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
C

elements del conjunt
número

denominació

46

Camí Moliner

ubicació

cronologia

Camí Moliner

46

descripció
El Centre Excursionista de Terrassa publica, l'any 1935, la troballa de fragments de sílex en el camí Moliner, antic
sender emprat per arribar als molins de la riba del riu Ripoll a Sant Feliu del Racó i Castellar. La publicació no
aporta dades sobre el lloc exacte on es localitzaren els materials arqueològics, ni les característiques tipològiques
dels materials. No es té constància d'on van ser dipositats. En l'actualitat es conserva un tram considerable
d'aquest camí en el parc natural.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
"CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA.1935. Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. Terrassa, p.70.
FONT, X., JUAN-MUNS, N. et al.1989. Carta Arqueològica: Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Ermita de Santa Agnès

número catàleg
47

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
47

denominació
Ermita de Santa Agnès

ubicació

cronologia

418290 - 4611369

XIV

Ermita de Santa Agnès

47

descripció
El conjunt de balmes obrades de Santa Agnés és situat en la canal que li dona nom, sota la Cova del Drac, al
nord de la Mola. El recinte conserva, en mal estat, la tanca exterior, on hi destaca la portalada amb llinda d' arc
pla. L'ermita d'una sola nau i planta rectangular, és ubicada transversalment a mig cos de la balma principal.
Presenta volta lleugerament apuntada i arcs torals. Uns grans blocs de pedra, avui malmesos, podrien estar
relacionats amb l'existència d'un possible altar. En l'espai que correspondria per funcionalitat a l'absis, hi podem
veure uns grans blocs de pedra possiblement relacionats amb l'existència d'un altar, i un molt estret corredor
excavat en la roca.
S'han conservat unes curioses piques naturals relacionades amb la font de la mateixa cavitat on s'ubica la
capella. En la paret nordest podem veure encara les ruïnes d'un edifici annex presumiblement de tres plantes.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Els primers documents que proporcionen referència cronològica de la capella pertanyen al segle XIV. El conjunt va
ser modificat i ampliat amb l'habitacle de tres nivells, alhora que es tancava el recinte en el segle XVI per impuls
de l'abat de Sant Llorenç Pere de Sant Joan. La llinda d'accés al recinte conservava fins fa pocs anys l'escut amb
la representació de la graella de Sant Llorenç i la data de 1595.
No es coneixen fins el present, referències documentals suficients sobre aquest conjunt i sobre la relació amb el
monestir de Sant Llorenç. Com hipòtesi, diversos autors parlen de la presència de deodonades en aquest
eremitori. A partir del segle XVII s'hi aproparen penitents d'entre els que destacarà el beta Bonaventura Grau.
L'abandó definitiu es data a principis del segle XIX.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M. 1987. L'ermita de Santa Agnès. Ajuntament de Matadepera.
FERRANDO, A. 1983. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. UES. Sabadell.
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Barraques de vinya i feixes del Montrodon

número catàleg
48

localització
Turó del Montrodon

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
48

denominació

ubicació

Barraques de vinya i feixes del Montrodon

cronologia

48

Barraques de vinya i feixes del Montrodon

descripció
Construccions en pedra seca, localitzades en la vessant sud del turó del Montrodon, molt properes al camí vell de
Castellar i en la zona anomenada Soleia de les Costes. Les dues barraques de vinya són de planta circular. La
que presenta millor estat de conservació té l'obertura d'entrada orientada a migdia, la llinda de la porta és d'un sol
bloc que carrega en les parets laterals. La coberta és de falsa volta, formada per filades horitzontals de lloses
estrebades i falcades les unes amb les altres, configurant els cercles que fan difícil la deformació donat el
contrapès de compressió. El paviment és de terra batuda. La segona barraca ha conservat tan sols algunes
filades de pedra seca.

mapa emplaçament

història
Tant les feixes com la barraca formen part dels darreres testimonis de construccions d'ús agrari d'aquestes
característiques que resten dempeus a Matadepera. Podríem relacionar-les amb el conreu de la vinya, avui
totalment desaparegut en tot el territori del municipi.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
Agraïm la informació aportada sobre aquests elements a Iago Otero, del Consell Local del Medi Ambient.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Garrigosa

número catàleg
49

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
A

elements del conjunt
número
49
49.1

denominació
Masia de Can Garrigosa

ubicació

cronologia

417029 - 4610058

XIV

Can Garrigosa

49

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Garrigosa, pot remontar-se al principi
de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

Forn de ceràmica de Can Garrigosa

mapa emplaçament

història
Configura junt amb Can Pèlacs, Can Bofí, Mas Gabi , Can Robert i Can Marcet el sector que anomenem de llevant
de l’eix que vertebra de la Riera de les Arenes, just en la vessant de ponent del massís de Sant Llorenç

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Garrigosa és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 3 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairales de Matadepera.
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, p.73
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Ses Corts

número catàleg
50

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
50

denominació

ubicació

cronologia

Ses Corts

50

descripció
La balma de Ses Corts és situada a ponent de la Cova del Drac i als Cingles de la Coma de l'Abella sota la vertical
de la Roca Petanta. Diversos autors parlen de l'existència de murs de pedra seca d'uns dos metres d'alçaria que
tancaven i protegien la balma, D. Ferran (1996). La mateixa denominació ens indica un possible ús com a refugi
pel bestiar de l'entorn.

Ses Corts

mapa emplaçament

història
Per ara desconeixem més dades que permetin documentar funcionalment i cronològica la utilització per l'home d'
aquest conjunt de cavitats.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
FERRAN, D. et al.1996. Sant Llorenç. Lunwerg Editores, S.A. p. 224
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Bofí

número catàleg
52

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
52

denominació
Can Bofí

ubicació

cronologia

416789 - 4611137

XI

52

Can Bofí

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Bofí, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Considerem molt interessants els elements arquitectònics ja descrits ja que aportarien una cronologia prou antiga
per aquest mas. El primer document conegut que fa referència a Can Bofí pertany al segle XI segons M. Ballbé:
"L'abat de Sant Llorenç del Munt, amb els seus monjos dóna a Berenguer tres mujades de vinya perquè les planti,
en terme de Terrassa, al lloc dit Matadepera, en el Castenyet o en la Bruguera. Termaneja a llevant amb la terra
planta per Bofill d'Antiga, a migdia amb el camí que va a Marcianus, a ponent amb l'arena i a tramuntana amb les
terres plantades per Guifre Argemir..." (1). El 1327 apareix la denominació del mas en documents corresponents al
mas Sa Busqueta "a tramuntana amb tinença del mas Bufí..." (1), l'any 1329 es documenta: "Carta en què Nicolau
Boffy i Berenguera, la seva muller, de la parròquia de Sant Llorenç de Valle, es fan homes propis, solius i
aforacats del sr. Guillem de Sant Martí, abat de Sant Lorenç, per raó del mas Boffy, que hi ha en dita parròquia.
Amb homenatge i jurament..." (2) .

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Bufí és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 1 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
ALGAR, Ignasi i ARÓS, Joan. 2005. Estudi històric, constructiu i aixecament gràfic i arquitectònic de la Masia de
Can Bofí de Matadepera. Projecte de final de carrera. EPSEB- UPC. (inèdit)
(1) BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.
(2) FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Solà del Pla

número catàleg
53

localització
Can Solà del Pla - Pla de Sant Llorenç

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
53

denominació
Can Solà del Pla

ubicació

cronologia

417766 - 4607644

XIV

Can Solà del Pla

53

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Solà del Pla, pot remontar-se al
principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

L'antiga masia de Can Solà del Pla configurava junt amb Can Pèlacs, Can Garrigosa, Can Bofí, Can Robert i Can
Marcet, el sector que anomenem de llevant de l'eix vertebrador de la Riera de les Arenes.
Diversos autors consideren com a denominació antiga d’aquesta masia la de Mas Pla, de la que en trobem
referències en documents de l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt, datats al segle XIV: “Acte en el qual
fra Pere ... abat de Sant Llorenç del Munt, de consell del seu convent, dedueix i relleva Bn Garriga de l’agrer de
tasca i delme a què és obligat l’honor que té en la parròquia de Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit Asclaperol
(...) . Termena a sol ixent l’aragall. A migjorn, amb la Coma de Mur i part amb la tinença del Mas de Torra. A
ponent amb l’honor del mas del Plano i part amb la tinença del mas Triador. (...). Núm 47” (1)

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Solà del Pla és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 4 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÉ,M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. p.54
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. p.72"
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Ferrers de Baix

número catàleg
54

localització
Les Pedritxes

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
54

denominació
Can Ferrers de Baix

ubicació

cronologia

417101 - 4607647

XV

Can Ferrers de Baix

54

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Ferrers de Baix, pot remontar-se al
principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Masia situada en la part baixa dels turons de les Pedritxes. Junt amb Mas Cellers, Can Farrés de Dalt i el conjunt
de Can Roure, La Mateta i Can Torrella constitueixen la línia d’assentaments que segueixen la Riera de Les
Arenes des de ponent, nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan i que s’ha vertebrat
també al voltant de la zona rural del Camí Ral de Manresa. Trobem referències a l’existència d’aquest mas en
documents de l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt “Venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de
Terrassa, Bartomeu Roure, de sant Joan de Matadepera, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el
lloc dit camp Palomer, el qual es té pel monestir de Sant Llorenç del Munt, a cens d’un parell de gallines cada any,
pagadores per Nadal, mitja quarantena de forment per Sant Pere i Sant Feliu, agrer de tasca i delme de tots el
fruits. El preu és de dotze lliures. 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa. Sant Joan
de Matadepera.” (1) Aquesta masia ha sofert transformacions molt profundes per adequar-la al seu ús actual.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Ferrers de Baix és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 6 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ. M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO. A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Albadia
de Montserrat. P.71."

Juliol de 2008

CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Ferrers de Dalt

número catàleg
55

localització
Les Pedritxes

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
55

denominació
Can Ferrers de Dalt

ubicació

cronologia

416770 - 4607882

XV

Can Ferrers de Dalt

55

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia-residència de Can Ferrers de Dalt, pot
remontar-se al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un
espai d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només
emprant metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el
subsòl de l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Masia situada en la part baixa dels turons de les Pedritxes. Junt amb Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt i el conjunt
de Can Roure, La Mateta i Can Torrella constitueixen la línia d'assentaments que segueixen la Riera de Les
Arenes des de ponent, nucli originari de l'actual municipi amb l'antiga ermita de Sant Joan i que s'ha vertebrat
també al voltant de la zona rural del Camí Ral de Manresa.
Trobem referències a l’existència d’aquest mas, sens poden distingir entre el de Dalt i el de Baix, en documents de
l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt “Venda feta per Joan Bosc, fill de Jaume Bosc, de Terrassa,
Bartomeu Roure, de Sant Joan de Matadepera, d’una peça de terra a Sant Joan de Matadepera, en el lloc dit
camp Palomer (...). Termena a sol ixent amb el mas del Plano, i part amb el camí Real. A migjorn i a ponent, amb
el camp del mas Ferrers. (...). Fet així el 27 de desembre del 1408. Clos per Bertomeu Gili, notari de Terrassa.
Sant Joan de Matadepera.” (1)
Aquesta masia ha sofert transformacions molt profundes per adequar-la al seu ús actual."

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Ferrers de Dalt és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 7 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ. M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO. A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. P.71."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Vinyers

número catàleg
56

localització
Can Vinyers

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

56

Can Vinyers

419402 - 4605925

XV

56

Can Vinyers

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Vinyers, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Can Vinyers el trobem citat a l’Speculo de Sant Llorenç del Munt amb la denominació de “mas Vinyés”, l’any 1426.
Si bé M. Ballbé (1) accepta la data de la llinda del finestral – 1594- com a cronologia d’origen de la masia, el citat
document el situa al segle XV. La parcel·lació de part de les antigues propietats de Can Vinyers a partir de mitjan
segle XIX, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al neixament i desenvolupament urbà del carrer de
Sant Joan i de Sant Isidre. La font de Can Vinyers va ser un punt detrobada social i cultural durant la primera
meitat del segle XX. Recentment la masia i el seu entorn han estat objecte d'importants modificacions per tal
d'acondicionar-la al nou ús.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de can Vinyers és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 8 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens el nou poble de Matadepera 1768- 1868. Ajuntament de Matadepera. P. 189 iss.
(1) BALLBÈ, M. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera.p. 247.
FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. P.76."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Mas Cellers

número catàleg
57

localització
Les Pedritxes

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

57

Mas Cellers

417015 - 4607742

XV

Mas Cellers

57

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la residència de Mas Cellers, pot remontar-se al
principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història
Trobem referències a l’existència d’aquest mas en documents de l’Speculo de Sant Llorenç del Munt: “Establiment
fet per fra Joan, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, a Pere Cellés, de sant Joan de Matadepera, del Mas
Cellés, que és en dita parròquia en alou de dit monestir (...) Fet el 23 de febrer de 1490. Clos per Bartomeu Gili
Amat, regint l’escrivania de Terrassa. Sant Joan de Matadepera, núm 66” (1).

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
El Mas Cellers és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 9 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. p.80."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Gorina

número catàleg
58

localització
Sant Llorenç dels Pins

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

58

Can Gorina

419223 - 4606854

XVI

58

Can Gorina

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Gorina, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Existeix el Fons Documental del Mas Gorina, del que n'hi ha còpia en l'Arxiu Municipal de Matadepera.
Trobem referències d’aquest mas en el segle XVI segons recull Ballbé: “El 14 de desembre de 1508, Benet de
Vilalba, abat del monestir de Sant Llorenç del Munt, de l’ordre de Sant Benet, concedí emfiteusi a Joan Gorina del
Mas Bassa, de Matadepera, aquella terra erma, amb ses entrades i sortides, drets de pertinences inclosa per la
vora del torrent que passa pel mas de Can Torras”. La parcel·lació de part de les antigues propietats de Can
Gorina a partir del darrer terç segle XVIII, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al neixament i
desenvolupament urbà del carrer de Sant Joan i de Sant Isidre." Les prospeccions arqueològiques efectuades
l'any 2006 per l'empresa Arqueociència en la meitat nordest de la finca que pertany a la masia, han evidenciat la
inexistència de restes arqueològiques, quedant aquest sector desafectat.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Gorina és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 10 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
AMETLLER, M. 1997. Els orígens el nou poble de Matadepera 1768- 1868. Ajuntament de Matadepera.
BALLBÈ, 1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
Fons documental Mas Gorina (1577- 1904). Arxiu Municipal de Matadepera."
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Torres

número catàleg
59

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
59

denominació
Can Torres

ubicació

cronologia

419236 - 4608324

XVII

Can Torres

59

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de Can Torres, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Trobem referències a l'existència d'aquest mas en documents anteriors al segle XVII quan s'anomenava Mas
Batlles, serà a partir del segle XVII quan prenen el cognom familiar i passi a denominar-se Can Torres. Els turons
que configuren la vall del Torrent de Can Torres s'estrenyen deixant poc sòl útil pel conreu, malgrat tot per avui
comencem a tenir documentada aquesta zona gràcies als treballs d' interpretació històrica dels documents que
conté el Llibre de Notes dels hereus de can Torres, del segle XVII i XVIII (1). En aquest moment la masia era una
de les més grans del terme en quan a extensió i també en producció agrària i ramadera. Considerem poc
demostrada la relació que M. Ballbè (2) estableix entre l'anomenat Mas Torre, documentat en l'Speculo de Sant
Llorenç del Munt en el segle XIV i aquest de Can Torres, donades les descripcions dels seus termes que podrien
millor referir-se a la zona de ponent del terme, entre Can Roure i en tram nord de les Pedritxes.
Resten encara traces dels carrers que havien de configurar una urbanització més en el terme de Matadepera.

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de Can Torres és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 13 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) ROCA, P. 1996. Una masia de la muntanya a l'inici del segle XVIII. El llibre de notes dels hereus de Can Torres
de Matadepera. Revista Arraona, núm. 18. Sabadell.
(2) BALLBÈ. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera. 229-231
Fons Documental del Mas Torres (1699 -1887). Arxiu Municipal de Matadepera
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

La Mateta

número catàleg
60

localització
Can Roure

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número
60

denominació
La Mateta

ubicació

cronologia

41358 - 4607068

XIX

60

La Mateta

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta la masia de la Mateta, pot remontar-se al principi de
l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai d’interès
arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant metodologia
arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de l’edificació
actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història

fotografia 1

fotografia 2

Joan Solà (1926) publica un recull de documents i consideracions per aportar dades a la història de Can Torrella:
“Es diu que Torrella de Dalt fou l’antic Mas del Pou, que no tardaria gaire a ser absorbida per la primera. (...). Els
amos visqueren una pila de centúries al primer, tenint al de baix el forn de vidre i el d’obra, que estaven en el seu
fort pels anys 1799, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de linde feu tancar al 9 de març de 1786
perquè perjudicava l’hostal de La Barata. Poc a poc tocant els forns bastiren una casa , que fou salvada pels veïns
en voler el francès destruir-la (...) a 15 de maig de 1831 es vengueren aquell antiquíssim casal del mas de dalt a
Francesc Mata, qui hi construí la Mata Xica " (1)

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
La masia de la Mateta és un bé arquitectònic catalogat, veure fitxa número 14 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
(1) SOLÀ, J. 1926. BUTLLETÍ DEL CLUB PIRINENC DE TERRASSA. Can Torrella. p.20 i ss.
BALLBÉ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera.
FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
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CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS I ARQUEOLÒGICS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

denominació genèrica

Can Pèlacs

número catàleg
62

localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

tipologia del jaciment
B

elements del conjunt
número

denominació

ubicació

cronologia

62

Can Pèlacs

416918 - 4610805

XI-XX

Can Pèlacs

62

descripció
La dinàmica d’ocupació en l’espai on actualment s’assenta el conjunt arquitectònic de Can Pèlacs, pot remontarse al principi de l’Edat Mitjana, per tant la continuïtat en la utilització d’aquesta zona la converteix en un espai
d’interès arqueològic, ja que alguna de les estructures més antigues poden restar no visibles. Només emprant
metodologia arqueològica es poden recuperar i documentar. L’espai d’interès arqueològic comprèn el subsòl de
l’edificació actual i la zona marcada en el plànol.

mapa emplaçament

història
Els actuals edificis són del primer terç del segle XX, de la masia original en resten una llinda, ara instal·lada a la
masoveria, i unes filades de les parets.

fotografia 1

fotografia 2

L’actual denominació de Can Pèlacs té el seu origen en el segle XVI, abans corresponia a Mas Busqueta. Les
primeres referències d’aquest mas, avui desaparegut, data del segle XIII en l’Speculo de Sant Llorenç de Munt (1).
També existeixen documents del segle XI que citen el bosc de la Busqueta i que es refereixen a aquestes terres
(2).

nivell de protecció
Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.
Bé Cultural d'Interès Local.
El conjunt arquitectònic de Can Pèlacs és un bé catalogat, veure fitxa número 16 d’elements arquitectònics.
fotografia 3

fotografia 4
referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. p.70.
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PLÀNOLS
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MATADEPERA

Can Pobla
1 · Antigues masies de Can Pobla
61 · Ermita de Sant Esteve de la Vall
2 · Feixes de Can Pobla
Can Prat
3 · Forns de calç del Busquetó
4 · Pedrera de Can Prat o de l'Angelet
63 · Forns de calç del torrent d'Abeuradors
Can Robert
5 · Masia de Can Robert
6 · Forn de calç de Can Robert
7 · Trull de Can Robert
33 · Necròpolis de Can Robert
Can Solà del Racó

Can Torrella de Baix
11 · Masia de Can Torrella
12 · Forn de vidre de Can Torrella
13 · Forns de calç de Can Torrella
Turó de Roques Blanques
15 · Forns de calç del turó
de Roques Blanques
14 · Feixes del turó de Roques Blanques
17 · Pedrera del turó de Roques Blanques
Can Roure
16 · Masia de Can Roure
16.1 Ermita de Sant Joan
16.2 Casa del comú
16.3 Cementiri
16.4 Forns de calç de Can Roure
31 · Vil·la romana de Can Solà del Racó
Serrat del Perrotet
8 · Masia de Can Solà del Racó
10 · Feixes de Can Solà del Racó, turó del Pujol 40 · Vil·la romana del serrat del Perrotet
18 · Feixes del serrat del Perrotet
9 · Forn de calç de Can Solà del Racó
19 · Pedrera del serrat del Perrotet

Turó de Calderols
22 · Restes del Mas Calderols
21 · Forn de Calderols
20 · Feixes del turó de Calderols
Turó dels Rossos
23 · Barraca de vinya del turó dels Rossos
24 · Feixes del turó dels Rossos
28 · Forns de calç del turó dels Rossos,
camí del Girabau
26 · Pedrera del turó dels Rossos
Forn de calç del Corcola
25 · Forn de calç del Corcola
25.1 Forn del TonCan Solà del Racó
Forns de calç del camí
de la Font del Corraló
27 · Forns de calç del camí
de la Font del Corraló

Cova de les Ànimes
29 · Cova de les Ànimes

Cova del Frare
30 · Cova del Frare
Els Òbits
32 · Bauma obrada dels Òbits
34 · Necròpolis dels Òbits
Feixes del Collet de l'Ós
35 · Feixes del Collet de l'Ós
La Barata

Cova Negra
Can Marcet
38 · Cova Negra
44 · Can Marcet
Mas Gabi
Turó de Sant Joan
39 · Jaciment arqueològic del turó de Sant Joan45 · Mas Gabi
39.1 Feixes del turó de Sant Joan
Camí Moliner
La Mola
46 · Camí Moliner
42.1 Monestir de Sant Llorenç
Ermita de Santa Agnès

Can Ferrers de Baix
54 · Can Ferrers de Baix
Can Ferrers de Dalt
55 · Can Ferrers de Dalt
Can Vinyers
56 · Can Vinyers
Mas Cellers

42 · Jaciment arqueològic de la Mola
42.2 Feixes de la Mola

47 · Ermita de Santa Agnès

57 · Mas Cellers

Can Gorina

36.1 Masia de la Barata
41 · Jaciment romà de la Barata
36 · Forn de calç del camí de la Barata
a Can Pèlacs

44 · Can Marcet
Mas Gabi
45 · Mas Gabi

Les Pedritxes

Camí Moliner

37 · Forn de les Pedritxes
37.1 Restes del Mas Gilabert

Barraques de vinya i feixes del Montrodon
48 · Barraques de vinya i feixes del Montrodon
Can Garrigosa
49 · Masia de Can Garrigosa
49.1 Forn de ceràmica de Can Garrigosa
Ses Corts
50 · Ses Corts
Can Bofí

46 · Camí Moliner

52 · Can Bofí

Cova dels Ossos
43 · Cova dels Ossos

Can Marcet

58 · Can Gorina

Can Torres
59 · Can Torres

La Mateta
60 · La Mateta

Can Pèlacs
62 · Can Pèlacs

Can Solà del Pla
53 · Can Solà del Pla

Denominació genèrica i elements del conjunt

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº:

CATÀLEG DE BÈNS
ARQUITECTONICS I ARQUEOLÒGICS
BÈNS ARQUEOLÒGICS

CB.03

ESCALA:

FECHA:

500

0
Escala Din A-1 - 1:10000
Escala Din A-3 - 1:20000

Juliol 2008

01

16
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26
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15

11
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13
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06
04

05

57

14

02

12

47
44

10

35
33
50
30

31

55
34

42
43

64
54

53

36

24

22

20

49

29

48

38

62

63

39
68 67
71 66 59
70 69
65 61
19
32

28
27
60
52

41

08
18
21

40
45

37

51

Masies
01 · Can Bofí
02 · Can Roure
03 · Can Garrigosa
04 · Can Solà del Pla
05 · Can Solà del Racó
06 · Can Ferrers de Baix
07 · Can Ferrers de Dalt
08 · Can Vinyers
09 · Mas Cellers
10 · Can Gorina
11 · Can Robert
12 · Can Torrella de Baix
13 · Can Torres
14 · La Mateta

Conjunts arquitectònics
15 · Can Pobla
16 · Can Pèlacs
17 · La Barata
Casal amb jardí
18 · Cal Marcet
19 · Ca l'Aldavert
20 · Casa Andreu Vidal
21 · Cal Mossèn Camps
22 · Casa Josep Casanovas
24 · Ca l'Alcaraz

Torre anterior a 1939
25 · Torre de l'Àngel
26 · Torre Salvans
27 · Torre Serra
28 · Torres Jaume Rocabert
29 · Villa Engràcia
30 · Torre F. Ballbè
31 · Torre Concepció Tugas
32 · Torres Neus Guadall
33 · Torre Vallhonrat
34 · Casa Torres
44 · Torre Matarí

Torre posterior a 1939
35 · Torre J. Fernández
36 · Torre Onandia
37 · Torre Celestino Manent
38 · Torre Guillermina Gessi
39 · Torre J. Garriga
40 · Torre J. Ballbè-Molins
41 · Torre Raventós
42 · Torre J. Ventalló
43 · Torre Eduard Noguera
45 · Torre Raventós-Coderch

Conjunt familiar de torres
47 · Badia
48 · Can Duran
49 · Cal Raurell
50 · Torredemer
Promoció ciutat jardí
50 · Torredemer
51 · Maria del Carme Sala
52 · Mundet Torner
53 · Torredemer, Gaudí
54 · Ignacia Riu
55 · Llobet i altres

Edifici públic
56 ·Monestir de Sant Llorenç
57 · Ermita de Sant Joan
59 · Església de Matadepera
60 · Antigues Escoles
61 · Hotel
Ambient
62 · Carrer de Sant Joan
63 · Carrer de Sant Isidre
64 · Carrer de Sant Llorenç

Habitatge agrícola entre mitgeres
65 · Trull de Cal Motxu
66 · Cal Gabriel Ribó
67 · Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
68 · Cal Pere Ribó
69 · Casa Assumpta Ribó
70 · La Balma
71 · Sant Honoré Cafeteria

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL Nº:

CATÀLEG DE BÈNS
ARQUITECTONICS I ARQUEOLOGICS
BÈNS ARQUITECTÒNICS

CB.01

ESCALA:

FECHA:

500

0
Escala Din A-1 - 1:10000
Escala Din A-3 - 1:20000

Febrer 2009

01

16

17
56

26

03
15

11

25

Masies
01 · Can Bofí
02 · Can Roure
03 · Can Garrigosa
04 · Can Solà del Pla
05 · Can Solà del Racó
06 · Can Ferrers de Baix
07 · Can Ferrers de Dalt
08 · Can Vinyers
09 · Mas Cellers
10 · Can Gorina
11 · Can Robert
12 · Can Torrella de Baix
13 · Can Torres
14 · La Mateta

Conjunts arquitectònics
15 · Can Pobla
16 · Can Pèlacs
17 · La Barata
Casal amb jardí
18 · Cal Marcet
19 · Ca l'Aldavert
20 · Casa Andreu Vidal
21 · Cal Mossèn Camps
22 · Casa Josep Casanovas
24 · Ca l'Alcaraz

Torre anterior a 1939
25 · Torre de l'Àngel
26 · Torre Salvans
27 · Torre Serra
28 · Torres Jaume Rocabert
29 · Villa Engràcia
30 · Torre F. Ballbè
31 · Torre Concepció Tugas
32 · Torres Neus Guadall
33 · Torre Vallhonrat
34 · Casa Torres
44 · Torre Matarí

Torre posterior a 1939
35 · Torre J. Fernández
36 · Torre Onandia
37 · Torre Celestino Manent
38 · Torre Guillermina Gessi
39 · Torre J. Garriga
40 · Torre J. Ballbè-Molins
41 · Torre Raventós
42 · Torre J. Ventalló
43 · Torre Eduard Noguera
45 · Torre Raventós-Coderch

Conjunt familiar de torres
47 · Badia
48 · Can Duran
49 · Cal Raurell
50 · Torredemer
Promoció ciutat jardí
50 · Torredemer
51 · Maria del Carme Sala
52 · Mundet Torner
53 · Torredemer, Gaudí
54 · Ignacia Riu
55 · Llobet i altres

Edifici públic
56 ·Monestir de Sant Llorenç
57 · Ermita de Sant Joan
59 · Església de Matadepera
60 · Antigues Escoles
61 · Hotel
Ambient
62 · Carrer de Sant Joan
63 · Carrer de Sant Isidre
64 · Carrer de Sant Llorenç

Habitatge agrícola entre mitgeres
65 · Trull de Cal Motxu
66 · Cal Gabriel Ribó
67 · Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
68 · Cal Pere Ribó
69 · Casa Assumpta Ribó
70 · La Balma
71 · Sant Honoré Cafeteria
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Masies
01 · Can Bofí
02 · Can Roure
03 · Can Garrigosa
04 · Can Solà del Pla
05 · Can Solà del Racó
06 · Can Ferrers de Baix
07 · Can Ferrers de Dalt
08 · Can Vinyers
09 · Mas Cellers
10 · Can Gorina
11 · Can Robert
12 · Can Torrella de Baix
13 · Can Torres
14 · La Mateta

Conjunts arquitectònics
15 · Can Pobla
16 · Can Pèlacs
17 · La Barata
Casal amb jardí
18 · Cal Marcet
19 · Ca l'Aldavert
20 · Casa Andreu Vidal
21 · Cal Mossèn Camps
22 · Casa Josep Casanovas
24 · Ca l'Alcaraz

Torre anterior a 1939
25 · Torre de l'Àngel
26 · Torre Salvans
27 · Torre Serra
28 · Torres Jaume Rocabert
29 · Villa Engràcia
30 · Torre F. Ballbè
31 · Torre Concepció Tugas
32 · Torres Neus Guadall
33 · Torre Vallhonrat
34 · Casa Torres
44 · Torre Matarí

Torre posterior a 1939
35 · Torre J. Fernández
36 · Torre Onandia
37 · Torre Celestino Manent
38 · Torre Guillermina Gessi
39 · Torre J. Garriga
40 · Torre J. Ballbè-Molins
41 · Torre Raventós
42 · Torre J. Ventalló
43 · Torre Eduard Noguera
45 · Torre Raventós-Coderch

Conjunt familiar de torres
47 · Badia
48 · Can Duran
49 · Cal Raurell
50 · Torredemer
Promoció ciutat jardí
50 · Torredemer
51 · Maria del Carme Sala
52 · Mundet Torner
53 · Torredemer, Gaudí
54 · Ignacia Riu
55 · Llobet i altres

Edifici públic
56 ·Monestir de Sant Llorenç
57 · Ermita de Sant Joan
59 · Església de Matadepera
60 · Antigues Escoles
61 · Hotel
Ambient
62 · Carrer de Sant Joan
63 · Carrer de Sant Isidre
64 · Carrer de Sant Llorenç

Habitatge agrícola entre mitgeres
65 · Trull de Cal Motxu
66 · Cal Gabriel Ribó
67 · Cal Gamell ( Antic Hostal de la Marieta )
68 · Cal Pere Ribó
69 · Casa Assumpta Ribó
70 · La Balma
71 · Sant Honoré Cafeteria
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MEMÒRIA
LES MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE MATADEPERA
INTRODUCCIÓ
Les masies són edificacions residencials emplaçades originàriament al camp, malgrat que el creixement urbà de
la majoria de municipis n’hagi absorbit un bon nombre. Són un testimoni del passat agrícola de Matadepera.
De banda d’identificar les edificacions actualment existents, es pretén específicament mitjançant aquest catàleg
regular les condicions de rehabilitació, paràmetres urbanístics i usos de les edificacions de masies i cases rurals

La masia és una casa agrícola aïllada que neix paral·lela al procés de repoblació del territori i està basada en el

en sòl no urbanitzable.

sistema familiar d’explotació de la terra. Comprèn, a més del propi edifici i els seus annexos, el conjunt de
l’explotació: els camins, els boscos i les terres de conreu, dividides molts cops en feixes per adaptar-se als

De totes les fitxes i elements concrets que inclou els primers onze són coincidents amb el Catàleg de Béns

pendents del terreny. També hi estan relacionats altres elements com els forns de calç, les pedreres i els trulls.

d’aquest POUM i per tant es troben regulats de forma expressa i més detallada en aquest. En aquests onze
elements en referència a la normativa urbanística dels catàlegs prevaldrà la regulació establerta a la normativa

L’edifici de la masia es basa en un sistema espacial modulat, basat en la crugia. El tipus de masia més abundant

del Catàleg de Béns.

és el que en té tres, amb la del mig més elevada i una coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la
façana principal. L’estructura és de murs de càrrega que ocasionalment pot haver-se substituït per una estructura

D’altra banda comentar així mateix que alguns dels elements es troben dins l’àmbit del Parc Natural de Sant

porticada.

Llorenç del Munt i l’Obac i per tant sotmesos al règim urbanístic i legislatiu específic d’aquest. Caldrà donar doncs
compliment a les reglamentacions vigents com puguin ésser les del Pla Especial que regula el Parc Natural (que

Orientada a migdia té sovint dues plantes. La planta baixa, amb porta central, gairebé sempre de mig punt que

s’ha adjuntat com a annex a les normes urbanístiques d’aquest POUM) i d’altres disposicions determinades per

dóna a una gran entrada. En aquesta planta també sol haver-hi la cuina, el graner, el celler i l’escala. A dalt la

l’òrgan gestor i la pròpia Diputació de Barcelona.

planta és anàloga, amb una gran sala central on donen les cambres.

El present document es redacta dins el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera i conforme

A l’hora de valorar la masia, a més dels aspectes històrics, s’ha de considerar la construcció residencial en sí,

al que disposa l’art. 50.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

amb les seves estances interiors, la morfologia volumètrica del conjunt amb tota la sèrie de construccions

d’Urbanisme de Catalunya, el qual insta al planejament urbanístic general a realitzar un catàleg de les masies i

annexes, com poden ser els corrals, els pallers o els forns, així com també els espais immediats a l’edificació com

cases rurals.

són les eres, els barris i els patis.

Article 50: Procediment per a l’aprovació en sòl no urbanitzable de projectes de reconstrucció i rehabilitació de

Un altre aspecte important a considerar és el fet de què la masia és una construcció envoltada de camps, amb

masies i cases rurals i de projectes d’activitats d’explotació de recursos naturals

uns accessos i una organització marcada pels camins i les feixes que s’han de respectar.

2. El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals

Per altra banda en els últims anys s’ha donat un increment important de les cases de turisme rural, moltes

susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques

vegades han estat antigues masies les quals han canviat el seu ús tradicional agrícola i ramader per un ús

que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3.

relacionat amb el turisme i el lleure. A Matadepera no s'ha trobat cap casa de turisme rural, encara que en el
nucli urbà sí que hi ha algunes masies amb restaurants.

Al mateix temps, la normativa específica del règim d’ús de Sòl No Urbanitzable (SNU) es desenvolupa en els
articles 47, 48, 49, 50 i 51 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

També s'ha identificat en alguns casos masies que han esdevingut cases de segona residència on l'activitat

d’Urbanisme de Catalunya.

principal d'elles ja no és la tradicional agrícola o ramader.
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NORMATIVA
2. L’abast normatiu del Catàleg de Masies, és el dels documents que l’integren i que es relacionen a continuació:

EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL I EL CATÀLEG DE MASIES
a) Fitxes amb identificació, localització i classificació de la masia.
b) Plànol general de situació
El catàleg de masies des de la redacció del pla d’ordenació urbanística municipal, permet en un primer terme

c) Normativa

preservar i recuperar una part del passat arquitectònic, històric i paisatgístic del terme municipal, al mateix temps
que permet inventariar la majoria de les edificacions que estan en sòl no urbanitzable.

Article 3. Modificació del Catàleg de Masies i edificis rurals

L’abast normatiu que es refereix a les masies en Sòl No Urbanitzable (SNU) de Matadepera es referirà a aplicar la

1. Per la modificació de qualsevol dels documents d’aquest Catàleg de masies i edificis rurals, s’haurà de seguir

normativa general del POUM, la normativa general del catàleg i la normativa i descripció específica de cada fitxa

el tràmit previst en l’art. 67 de la LU.

continguda en aquest catàleg. Les Normes s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb subjecció als
objectius i finalitats del mateix. En els casos d’imprecisió prevaldrà la solució de menor volum.

2. Qualsevol modificació comportarà la modificació puntual del POUM atès que aquest catàleg forma part
integrant d’aquest.

Per tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de Masies es remet a la regulació general del POUM. En el
cas de duplicitat entre els catàlegs de béns i de masies, prevaldrà la regulació establerta a la normativa del

Article 4. Interpretació del seu contingut

Catàleg de Béns d’aquest POUM.
1. Les Normes d’aquest Catàleg de Masies s’interpretaran d’acord amb el seu contingut i amb subjecció als
Amb l’abreviació LU continguda en aquestes normes es fa referència al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

objectius i finalitats del mateix. En els casos d’imprecisió prevaldrà la solució més favorable de menor volum. Per
tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de Masies es remet a la regulació general del POUM. En cas
de dubtes d’interpretació, s’aplicaran les regles d’interpretació del planejament urbanístic fixades en l’art. 10 de la
LU.

2. En el cas de duplicitat entre els catàlegs de béns i de masies, prevaldrà la regulació establerta a la normativa

NORMATIVA GENERAL

del Catàleg de Béns d’aquest POUM.

Article 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència del catàleg de masies i cases rurals.
3. En aquells elements o edificacions incloses en fitxes que es troben dins l’àmbit del Parc Natural de Sant
1. D’acord amb el que estableix l’art. 50.2 de la LU, des de el POUM s’ha elaborat un Catàleg específic de les

Llorenç del Munt i l’Obac, aquests restaran sotmesos al règim urbanístic específic d’aquest (Pla Especial del Parc

masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, amb la justificació de les raons

Natural) i a les disposicions que determini el seu òrgan gestor i la pròpia Diputació de Barcelona.

arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació.

2. Aquest document té la consideració de Catàleg i el seu àmbit és el del sòl classificat com a No Urbanitzable pel

NORMATIVA ESPECIAL DE LES MASIES I CONJUNTS ARQUITECTÒNICS

POUM de Matadepera, i per tant, limitat al seu terme municipal. Aquest Catàleg de masies i cases rurals, en
endavant Catàleg de masies, tindrà vigència indefinida fins a la seva revisió.

Article 5. Criteris generals

Article 2. Abast normatiu, i contingut

1. Aquestes disposicions són aplicables a tots els elements classificats com a masies o com a conjunts
arquitectònics en el catàleg independentment de la seva funcionalitat actual i del seu estat de conservació.

1. Els particulars, així com l’Administració, queden obligats al compliment de les disposicions contingudes en el
present Catàleg de Masies de manera que qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, de caràcter

2. El règim de protecció aplicable a les masies i als conjunts arquitectònics és el de protecció integral.

provisional o definitiu, haurà d’ajustar-se al previst el mateix, i a la legislació urbanística vigent.
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3. Això no obstant, s’estableixen unes disposicions especials en funció de les seves particulars característiques.

c) S’han de mantenir les cobertes dels elements que identifiquen el conjunt. També es mantindran els ràfecs amb

Aquestes disposicions seran o no d’aplicació a un àmbit en concret en funció del que s’especifica en la

imbricacions de teula o rajola. El material usual per a qualsevol substitució serà la teula ceràmica tipus àrab, si

corresponent fitxa del catàleg.

no es justifiquen precedents d’altres materials al lloc.

d) S’han de mantenir tots els elements constructius i ornamentals de qualsevol de les façanes: portals dovellats,
Article 6. Particularitats de la protecció

brancals i llindes de pedra o fusta treballada, escrits, dates, rellotges de sol, etc.

Criteris generals a seguir en les intervencions a masies i conjunts arquitectònics:

1. Abans de la realització d’obres:

e) A totes les façanes s’han de mantenir les textures i els cromatismes (tonalitats) originals.

f) Es permet efectuar noves obertures sempre i quan mantinguin proporcions i dimensions semblants a les
existents.

a) Qualsevol intervenció requerirà la realització d’un estudi del valor patrimonial de la masia o conjunt que portarà
a terme un historiador o arqueòleg. Aquest estudi inclourà un recull historiogràfic complert de l’edificació, amb la

3. Obres a l’interior de l’edificació:

identificació de les seves etapes constructives, del context en que es varen produir i de quina podia ser la seva
funció. L’estudi inclourà la recerca documental i l’anàlisi amb metodologia arqueològica de l’edifici. Les
conclusions aniran acompanyades de

la informació gràfica necessària perquè siguin comprensibles i

a) S’han de mantenir els elements que formen part de l’estructura de suport bàsica original: murs, arcs, voltes,
cavalls de cobertura, així com els seus materials, sempre que l’estat de conservació ho permeti.

perfectament identificables en l’edificació actual.
b) A l’edifici principal s’han de mantenir les peces i dependències que formen l’esquema bàsic de distribució que
b) Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir les parts a conservar i per tant les actuacions que s’hi podran

caracteritzen la seva tipologia.

realitzar. Com a criteri general caldrà mantenir l’edificació existent excepte que a les fitxes de cada element
s’indiqui que aquesta es pot substituir.

4. Intervencions en els espais lliures. Els espais lliures es poden incloure en tres tipus: eres, patis o jardins i camí
d’accés:

c) Les masies i els conjunts arquitectònics inclosos en aquest catàleg que estiguin situats en una àrea d’interès
arqueològic: tota actuació en l’edifici, el seu subsòl, els annexes, l’entorn i en concret dins de l’àrea d’interès

a) Eres: en el perímetre de les eres no es permet cap tipus d’edificació ni arbrat. S’ha de mantenir la seva forma,

assenyalada a la fitxa, requerirà seguir el procediment establert en l’article 33 del Catàleg de Béns Arquitectònics i

el paviment original i el seu caràcter tancat o obert.

Arqueològics integrant d’aquest POUM.
b) Pati o jardí: no es permet cap tipus d’edificació al seu interior, llevat del cas que la fitxa del catàleg especifiqui
2. Obres a l’exterior de l’edificació

el contrari. S’ha de mantenir l’arbrat que envolta la masia, especialment els xiprers i les palmeres i d’altres
espècies de caràcter simbòlic i tradicional.

a) Es mantindrà la volumetria que identifica el conjunt: edifici residencial i les dependències de caràcter agrícola,
així com tanques i barris especialment significatius.

c) Camí d’accés: es mantindrà el seu traçat i la seva morfologia.

b) Com a criteri general i sense perjudici d’allò previst a les fitxes específiques de cada element, no es permeten
ampliacions de volum i les activitats s’hauran d’adaptar a la morfologia volumètrica del conjunt i situar-se

Article 7. Regulació dels usos.

seguint l’esquema original de creixement. Per als casos en què les fitxes específiques de cada element
admetin ampliacions, aquestes no superaran en cap cas el 20% de la superfície construïda preexistent de

1. S’acceptaran els usos permesos al POUM sempre que no comportin deteriorament del valor patrimonial del bé.

l’edifici catalogat, i de manera que l’ampliació no pugui donar lloc a una superfície construïda total de
l’edificació superior a 250 m2.
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FITXA – número catàleg 9 - LA BARATA

corresponent. Amb caràcter general s’admetran l’ús d’habitatge familiar directament i justificadament associats a
TORRES

una explotació rústica vinculada al sòl agrícola.

FITXA – número catàleg 10 – TORRE DE L’ÀNGEL
3. Es podrà destinar les masies o les cases rurals a l’ús d’establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel

FITXA – número catàleg 11 – TORRE SALVANS

apartament) o a establiment de turisme rural o a activitats d’educació en el lleure i caldrà que estigui previst de
forma expressa a la fitxa del catàleg corresponent. En tot cas, s’estarà a allò previst amb l’article 55 del RLU.

Article 8. Les fitxes del catàleg
1. El catàleg està composat per setze fitxes que corresponen a onze masies o cases rurals i tres conjunts
arquitectònics i dos torres (s'han inclòs perquè el seu ús original està vinculat a activitats agrícoles). La resta de
masies, ubicades en el nucli urbà de Matadepera, estan classificades en el catàleg de béns arquitectònics.

2. Cada fitxa comprèn: la localització (adreça i UTM) i la seva qualificació urbanística, una descripció de cada
masia, la seva història i les condicions específiques d’ampliacions i volumetries de cada casa. També s’inclou en
cada fitxa un plànol de localització general i de detall i unes fotografies actuals.

3. Les masies, torres i conjunts arquitectònics del catàleg de Masies són:

MASIES I CASES RURALS:
FITXA - número catàleg 1 - CAN BOFÍ
FITXA - número catàleg 2 - CAN ROURE
FITXA - número catàleg 3 - CAN GARRIGOSA
FITXA – número catàleg 4 - CAN ROBERT
FITXA – número catàleg 5 - CAN TORRES
FITXA – número catàleg 6 - LA MATETA
FITXA – número catàleg 12 – CASA RURAL TORRE SALVANS
FITXA – número catàleg 13 – MASOVERIA TORRE SALVANS
FITXA – número catàleg 14 – CASES RURALS DE LA FINCA DE LA BARATA
FITXA – número catàleg 15 – CASES RURALS DE LA FINCA DE CAN POBLA I
FITXA – número catàleg 16 – CASES RURALS DE LA FINCA DE CAN POBLA II
FITXA – número catàleg 17 – CASA RURAL DE LA FINCA DE CAN ROURE

CONJUNTS ARQUITECTÒNICS
FITXA – número catàleg 7 – CAN POBLA
FITXA – número catàleg 8 - CAN PÈLACS
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denominació

número catàleg
1

Can Bofí
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
416789-4611137

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
XI

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
segona residència

masia
estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

PÀGINA - 06 -

CATÀLEG DE MASIES

fotografia 2

descripció
La masia de Can Bofí és la més septentrional de les que actualment es localitza en el terme municipal de Matadepera. De planta clàssica
amb dos nivells i cobertura a dues aigües. L'habitació quasi absidial annexionada a llevant conté un extraordinari forn de pa, cobert amb la
volta de casquet esfèric d'obra de maons, l'habitacle presenta teulada d'una vessant. El conjunt és envoltat per la tanca exterior amb alguna
espitllera en el costat sud i portal d'arc rebaixat cobert a doble vessant amb teula. L'era és situada davant d'aquesta porta de llevant i
presenta un bon estat de conservació. Destaquem com a molt interessant també l'obra d'aquesta masia un tram format per petits códols
allargassats prop del finestral d'arc pla de la façana principal que semblen definir de manera difusa el que podria ser un parament en
"spicatum", tècnica certament arcaica i que com a hipòtesis podria correspondre al segle XI. En direcció nord de la casa vers al muntanya,
s'hi conserva un forn de calç que fins i tot fou utilitzat com a barraca refugi per boscaters fins a mitjan de segle XX. La masia ha estat
objecte d'un estudi arquitectònic per part d'Algar i Arós (1). L'informe es basa en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per tal de
determinar-ne els elements a protegir. Aquest tipus de treball a més d'aportar informació sobre les etapes i les característiques
constructives de l'edifici és un exemple de treball en construccions de certa antiguitat. S'ha de prendre aquest treball com a punt de partida
per una proposta d'estudi de altres masos de la vila.

història
Considerem molt interessants els elements arquitectònics ja descrits ja que aportarien una cronologia prou antiga per aquest mas. El primer
document conegut que fa referència a Can Bofí pertany al segle XI segons M. Ballbé: "L'abat de Sant Llorenç del Munt, amb els seus
monjos dóna a Berenguer tres mujades de vinya perquè les planti, en terme de Terrassa, al lloc dit Matadepera, en el Castenyet o en la
Bruguera. Termaneja a llevant amb la terra planta per Bofill d'Antiga, a migdia amb el camí que va a Marcianus, a ponent amb l'arena i a
tramuntana amb les terres plantades per Guifre Argemir..." (2). El 1327 apareix la denominació del mas en documents corresponents al mas
Sa Busqueta "a tramuntana amb tinença del mas Bufí..." (2), l'any 1329 es documenta: "Carta en què Nicolau Boffy i Berenguera, la seva
muller, de la parròquia de Sant Llorenç de Valle, es fan homes propis, solius i aforacats del sr. Guillem de Sant Martí, abat de Sant Lorenç,
per raó del mas Boffy, que hi ha en dita parròquia. Amb homenatge i jurament..." (3) .

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir el forn de pa. Protegir la tanca exterior.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 52 .

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) ALGAR, Ignasi i ARÓS, Joan. 2005. Estudi històric, constructiu i aixecament gràfic i arquitectònic de la Masia de Can Bofí de
Matadepera. Projecte de final de carrera. EPSEB- UPC. (inèdit)
(2) BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.
(3) FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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denominació

número catàleg
2

Can Roure
localització
Can Roure

ubicació
417399-4606890

qualificació urbanística
21

autor

època

tipologia
XIII

ús original
residència i activitats agrícoles

ús actual
habitatge

masia
estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

PÀGINA - 07 -

CATÀLEG DE MASIES

fotografia 2

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble vessant, amb l’annexió d’una
tercera planta asimètrica respecte la porta i el finestral principal. El carener de la teulada és perpendicular al frontis. Orientada a migdia, la
façana plana i arrebossada, presenta un finestral de pedra d’arc pla i guardapols, també de replanell motllurat i amb llinda decorada amb un
interessant motiu circular. Envoltada per un recinte tancat amb portal d’entrada paredat amb maons i arc rebaixat. S’hi conserva l’antic pou.
Al llarg dels anys s'hi afegiren estructures que configuren annexes al tancat original. S’inclou en el conjunt de l’era, en front de la façana
principal i enlairada respecte el nivell de la casa. Tocant el camí que porta al cementiri que transcorre per sota de Can Roure s’hi localitza
un interessant forn d’obra de factura acurada i dimensions considerables. A nivell de patrimoni moble cal destacar la presència d’una pedra
de molí procedents de camps propers, el que indicaria la presència d’un trull (que avui ja no existeix). No massa apartat de la casa i en el
peu nord del turó de Roques Blanques s’han localitzat diversos forns de calç.

història
Can Roure constitueix junt amb Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt, la Mateta i Can Torrella la línia d’assentaments que segueixen la riera de
les Arenes des de ponent i que s’ha vertebrat al voltant de la zona rural del camí Ral de Manresa. Aquestes masies constitueixen, junt amb
l’ermita de sant Joan, el nucli originari de l’actual municipi.
El possible jaciment protohistòric del turó de sant Joan, l'ermita de sant Joan de Matadepera, les masies de can Roure, la Mata Xica, i Can
Torrella, el camí Ral de Manresa – paral·lel a la riera - configuren un paisatge històric molt interessant del model d'assentament de
seqüència prolongada i pervivència d'ocupació.
En els darrers anys l’edifici i l’entorn ha sofert profundes transformacions.

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir la tanca exterior del barri conservada.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 16.1 .

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÉ,M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera. p.54
FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. p.65
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denominació

número catàleg
3

Can Garrigosa
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417029-4610058

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
XIV

ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 08 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual

masia

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i golfes, coberta de doble vessant, orientada a
migdia, envoltada per un recinte tancat, presenta un finestral d’arc pla amb llinda datada en el segle XVII i replanell amb motllura força
interessant. Sota el vèrtex del carener, dues finestres geminades d’arc de mig punt. El portal de pedra amb arc de mig punt dovellat. Darrera
de la casa es troba curiosament l’era, i a pocs metres en direcció nord s’hi localitza un forn de ceràmica i obra.

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

fotografia 2

història
Configura junt amb Can Pèlacs, Can Bufí, Mas Gabi , Can Robert i Can Marcet el sector que anomenem de llevant de l’eix que vertebra de
la Riera de les Arenes, just en la vessant de ponent del massís de sant Llorenç
Trobem referències a l’existència d’aquest mas anteriorment denominat Comelles en documents de l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç
del Munt “Marc Ses Comelles de Sant Joan de Matadepera, obliga el dot i escreix a la seva muller sobre de mas Comelles. Any 1372. Sant
Joan de Matadepera, núm. 7 bis.” (1).

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Protegir l'era. Protegir la tanca exterior del barri.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 49.1.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairales de Matadepera.
(1) FERRANDO, A. 1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p.73
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denominació

número catàleg
4

Can Robert
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417180-4609620

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
XVII

ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 09 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
sense ús

masia

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta a doble vessant, orientada entre llevant
i migdia, és envoltada d’un barri que conserva un portal amb un arc rebaixat de maons. Presenta un interessant finestral de pedra amb arc
pla i llinda decorada, també replanell motllurat. El vèrtex del carener de la teulada és coronat per un petit pinacle amb forma de creuer.
També hi observem elements constructius arcaics com el desaigua de la façana de ponent. L’era està situada en front de la casa.

estat de conservació
regular

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història
No hi ha per ara referències a l’existència d’aquest mas amb el nom actual, en documents anteriors al segle XVIII. L’antiga denominació és
doncs per ara desconeguda. Acceptem però una cronologia molt anterior per situar l’origen del mas, tenint en compte la seva situació
topogràfica dominant la plana des del peu sud del massís.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics. Protegir la tanca del
barri i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 5.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA. Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt. 1935, p. 72.
BALLBÈ, M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
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denominació

número catàleg
5

Can Torres
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
419236-4608324

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
XVII

ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 10 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
segona residència

masia
estat de conservació
bo

descripció
La tipologia correspon a la tradicional estructura de la masia d’aquesta zona, de dues plantes i coberta de doble vessant, orientada a
migdia, la façana principal conserva un finestral de pedra d’arc pla, amb llinda datada en el segle XVII, presenta també replanell amb
motllura. És envoltada per un recinte tancat amb una muralla de pedra vista que presenta interessants espitlleres en la façana de ponent, la
porta d’entrada al recinte és d’arc rebaixat de maons. Es conserva l’era davant d’aquesta porta d’accés. Dels elements arquitectònics de
l’interior de la casa destaca la volta del celler, la premsa de 1819 i dues gerres d’oli encastades en els contenidors d’obra força
interessants. També hi ha restes d’un trull exterior prop de l’era on avui s’hi pot veure la pedra de molí feta amb conglomerat procedent
des massís. No massa allunyat de la casa en direcció sud s’hi localitza un forn d’obra.

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

fotografia 2

història
Trobem referències a l’existència d’aquest mas en documents anteriors al segle XVII quan s’anomenava Mas Batlles, serà a partir del segle
XVII quan prenen el cognom familiar i passi a denominar-se Can Torres. Els turons que configuren la vall del Torrent de Can Torres
s’estrenyen deixant poc sòl útil pel conreu, malgrat tot per avui comencem a tenir documentada aquesta zona gràcies als treballs d’
interpretació històrica dels documents que conté el Llibre de Notes dels hereus de can Torres, del segle XVII i XVIII (1). En aquest moment
la masia era una de les més grans del terme en quan a extensió i també en producció agrària i ramadera. Considerem poc demostrada la
relació que M. Ballbè (2) estableix entre l’anomenat Mas Torre, documentat en l’Speculo de Sant Llorenç del Munt en el segle XIV i aquest
de Can Torres, donades les descripcions dels seus termes que podrien millor referir-se a la zona de ponent del terme, entre Can Roure i en
tram nord de les Pedritxes.
Resten encara traces dels carrers que havien de configurar una urbanització més en el terme de Matadepera.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics. Protegir la tanca del
barri i l'era.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 59.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) ROCA, P. 1996. Una masia de la muntanya a l’inici del segle XVIII. El llibre de notes dels hereus de Can Torres de Matadepera. Revista
Arraona, núm. 18. Sabadell.
(2) BALLBÈ. 1985. Masos i Pairalies de Matadepera. 229-231
Fons Documental del Mas Torres (1699 -1887). Arxiu Municipal de Matadepera
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denominació

número catàleg
6

La Mateta
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
417358-4607068

qualificació urbanística
21

autor

època

tipologia
XIX

ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 11 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

masia
estat de conservació
bo

descripció
Masia situada a la part baixa dels turons de les Pedritxes, més concretament el de Sant Joan, de l'Ós i Roques Blanques. Junt amb Can
Roure, Mas Cellers, Can Ferrers de Dalt i de Baix, constitueix la línia d’assentaments que segueixen la riera de les Arenes des de ponent,
nucli originari de l’actual municipi amb l’antiga ermita de Sant Joan i que vertebra la part rural del camí Ral de Manresa.
La tipologia pertany a la casa pairal de segle XIX, planta quasi quadrada, de tres plantes i golfes, coberta de doble vessant, orientada a
migdia. Destaquen les feixes de conreu amb marges d’obra ben treballats paral·lels al camí i que amb molta probabilitat pertanyien a l’antiga
Can Torrella de Dalt. De la mateixa manera que la resta d’estructures que envolten l’edifici i que presenten una factura més arcaica.

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

fotografia 2

història
Joan Solà (1926) publica un recull de documents i consideracions per aportar dades a la història de Can Torrella: “Es diu que Torrella de
Dalt fou l’antic Mas del Pou, que no tardaria gaire a ser absorbida per la primera. (...). Els amos visqueren una pila de centúries al primer,
tenint al de baix el forn de vidre i el d’obra, que estaven en el seu fort pels anys 1799, així com l’hostal, part d’allà de la Riera, que el baró de
linde feu tancar al 9 de març de 1786 perquè perjudicava l’hostal de La Barata. Poc a poc tocant els forns bastiren una casa , que fou
salvada pels veïns en voler el francès destruir-la (...) a 15 de maig de 1831 es vengueren aquell antiquíssim casal del mas de dalt a
Francesc Mata, qui hi construí la Mata Xica " (1)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics. Protegir els marges i
feixes de l'entorn.
Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 60.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(1) SOLÀ, J. 1926. BUTLLETÍ DEL CLUB PIRINENC DE TERRASSA. Can Torrella. p.20 i ss.
BALLBÉ, M. 1985. Masos i pairalies de Matadepera.
FERRANDO, A.1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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denominació

número catàleg
7

Can Pobla
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
418234-4610104

qualificació urbanística
25b

autor
Duaigues, Josep,mestre d'obres

època

tipologia
conjunt arquitectònic

ús original
habitage d'estiueig

1905
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

PÀGINA - 12 -

CATÀLEG DE MASIES

fotografia 2

descripció
El conjunt de construccions de Can Poble actual es situa al peu sud de La Mola, a uns 850 metres d'alçada en el racó de la Vall de la Canal
de Can Pobla. El conjunt el composen diverses edificacions entre les que destaca la casa d'estiueig de la Família Quadras. Es tracta d'una
casa amb tipologia de castell o fortificació. Consta de cinc pisos. A partir del nivell de l'accés on es situa la planta baixa hi ha 2 pisos per
sobre i 2 per sota. Està rodejada de zona enjardinada. L’edifici manté una estètica historicista i alhora modernista. Destaquen la
combinació de llenguatges diversos, des del tractament de les façanes de pedra vista, fins el merlets i els i finestrals de morfologia
neogòtica. La casa té una capella adossada a la paret nord en el nivell de la planta baixa, a la banda esquerra de l'entrada a la casa, de la
que sobresurt l'àbsis. Aquesta capella s'assenta en el que havia estat la capella de Sant Esteve de la Vall, documentada des del segle XI.
La masoveria és un edifici de quatre plantes. Completen el conjunt diferents cases d’estil rural, aixecades o reformades a principis de segle
XX i distribuïdes per la vall.

història
Trobem les primeres referències documentades de Sant Esteve en l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt, corresponent al segle
X: “ Venda feta per Arniscle, anomenat Horuci, i la seva muller Florisenda, al dit monestir de Sant Llorenç, d’una vinya seva. Termena a sol
ixent in ipso aqueducto. A migjorn i altres parts a terra de Sant Esteve fet el primer de febrer de l’any (...) del regant de Lotari. Clos per (...)
prever. Any 972. Sant Joan de Matadepera (1). En el segle XI, 1014 el lloc de Matadepera fou donat al Monestir de Sant Llorenç pels
comtes de Barcelona Ramon Borrell i Ermessenda. S’hi fa especialment esment de l’església de Sant Esteve Protomàrtir (2). L’ermita es
coneix amb diverses denominacions, Sant Esteve de la Vall, Gavallan, Vilanova de Sant Esteve. Es documenten assentaments dels masos
de Sant Esteve de la Vall des dels segles XII i XIII, (Mas Taberner, Mas Seròs, Mas Riquer, Mas Espluga i Mas Costadell), que foren
enderrocats a principis del segle XX per costruir-hi l’actual casa pairal.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local

El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics
Aquesta zona és espai d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 1

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
(3)PUIG, P.1995. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari segles X-XI. Fundació Noquera. Barcelona.
(1)(2)FERRANDO, A. 1987. El monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
BALLBÈ, M.1985. Masos i pairalies de Matadepera.
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número catàleg
8

Can Pèlacs
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
416918-4610805

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
conjunt arquitectònic

XI-XX
ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 13 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

descripció
El conjunt és divideix en dos sectors: la residència dels propietaris per una banda i la masoveria per una altra.
La residència principal, de dues plantes, està orientada a sud i la façana principal té un porxo amb arcs de mig punt. En l’edifici hi ha cinc
habitatges actualment. L’acusada pendent el terreny va obligar a omplir de terra l’espai davant la casa i configurar feixes de conreu. La
masoveria està construïda sobre una enorme cisterna. Consta de dues plantes i té un proxo amb arcs de mig punt que fa les funcions de
paller. En la façana e migdia s’hi troben elements decoratius com la llinda de pedra del portal. A la façana de ponent hi ha un finestral
procedent de l’antiga masia, d’arc conopial decorat amb motllura de corda.
Es poden veure encara restes de murs de l’antiga masia, més a ponent que l’actual.

història
Els actuals edificis són del primer terç del segle XX, de la masia original en resten una llinda, ara instal·lada a la masoveria, i unes filades de
les parets.

fotografia 1

fotografia 2

L’actual denominació de can Pèlacs té el seu origen en el segle XVI, abans corresponia a Mas Busqueta. Les primeres referències d’aquest
mas, avui desaparegut, data del segle XIII en l’Speculo de Sant Llorenç de Munt (1). També existeixen documents del segle XI que citen el
bosc de la Busqueta i que es refereixen a aquestes terres (2)

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local

El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics

Aquesta zona és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 62.
fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BALLBÈ, M.1985. Masos i Pairalies de Matadepera.
(1) (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. p.70.
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denominació

número catàleg
9

La Barata
localització
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

ubicació
415957-4610523

qualificació urbanística
25c

autor

època

tipologia
conjunt arquitectònic

XIV
ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 14 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

descripció
Formen el conjunt edificacions juxtaposades corresponents a diferents moments, fins i tot anteriors a l’establiment de la família Barata, el
1330.
Així ho sembla demostrar la part que corresponia a l’hostal que conserva els arcs de punta d’ametlla obra del segle XII (1). La superfície
edificada mostra un cert esglaonament per adaptar-se a la morfologia del terreny. El conjunt s’orienta a migdia. En el primer nivell es troba
la cotxera i l’estable coberts per una terrassa. Els dos pisos de la façana principal s’obren a sengles galeries sostingudes per arcs i que
daten del segle XIX. Les cambres nobles es distribueixen a banda i banda de l’àmplia sala central.
Forma part del conjunt la capella de Sant Roc del segle XVIII.
Cal remarcar l’interès del patrimoni moble i documental que es conserva a la casa.

història
La recuperació de material d’època romana en construir el camí d’accés a la casa indica la possibilitat d’un assentament d’aquesta època i
seguit fins els nostres dies.

fotografia 1

fotografia 2

La família Barata, procedent de Nàpols, ha estat des de l’establiment del segle XIV la propietària de la casa.Destacant el període d'hostal en
el camí Ral de Barcelona a Manresa. És interessant la informació que escrigué Francisco Zamora després de visitar la casa al segle XVIII.
Antoni Barata fou ministre d’Hisenda el segon govern del trienni liberal, 1821- 1822. El conjunt fou restaurat cap el 1940 per l’arquitecte
Jeroni Martorell per reparar els danys de la Guerra Civil.

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
El nivell de protecció proposat correspon al títol IV de la Normativa, específica de masies i conjunts arquitectònics

Aquesta és una zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics números:
·
·
·
fotografia 3

41. troballes de material romà
36.1. masia
36.2 . forn de calç

fotografia 4

referències documentals
(1) BALLBÈ, M .1985. Masos i Pairalies de Matadepera, pp 31 i ss..
(2) Francisco de ZAMORA. 1973 Diario de los Viajes hechos en Catalunya. Cúria. Barcelona.
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denominació

número catàleg
10

Torre de l'Àngel
localització
crta. de Talamanca

ubicació
416600-4609253

qualificació urbanística
25b

autor
Muncunill, Lluís

època

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 15 -

CATÀLEG DE MASIES

1908
ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

descripció
Torre de planta quadrada amb dos nivells i golfes. Presenta un dels elements més característics de l'obra de l'arquitecte Lluís Muncunill,
com són els arcs parabòlics en finestres, portes i en la galeria de la façana sud. En el volum si detecta certa insinuació de dues piràmides
truncades unides per la cúspide.
El parament de les façanes és de calcària amb combinació d'obra vista
En alguns elements decoratius veiem la utilització del trencadís, com per exemple en les pilastres que dominen la porta de la tanca exterior,
així com interessants forjats en baranes , reixes i portes.
La distribució interior manté pràcticament intacte el projecte original. Hi trobem la vidriera de l'accés al menjador com un dels elements més
singulars, junt amb els frisos pintats amb motius vegetals.

història
El projecte d'aquesta torre iniciat l'any 1908, representa la reinterpretació d'un habitage d' estructura rural des de la visió modernista del seu
autor,l'arquitecte Lluís Muncunill. És un dels primers exponents del fenomen de l’estiueig a Matadepera en aquest cas allunyat del nucli urbà.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria. Manteniment integral de les façanes: composició, materials, tractament, forma i dimensió de les obertures, elements
decoratius i cromatisme. Mantenir la coberta. Manteniment integral de la zona enjardinada i tanca, forjats inclosos. Prèviament a qualsevol
intervenció d'obres, caldrà realitzar un informe patrimonial exhaustiu. L'informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per
tal de determinar-ne els elements a protegir.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
BOIX, J. Terrassa 1877-1977 cien años de urbanismo. Col·lecció Ègara núm.2
FREIXA, M. et al.1996. Sant Llorenç. Lunwerg Editores, S.A.
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denominació

número catàleg
11

Torre Salvans
localització
La Barata

ubicació
416090-4610213

qualificació urbanística
25b

autor

època
1925-1930

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 16 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

estat de conservació
regular

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

descripció
Torre de planta quadrada amb tres nivells i golfes. La coberta a quatre vessants soportada per un sistema d'arcuacions.
La façana principal, de composició simètrica, és dominada pel pla, presenta nou obertures: porta central d'accés dovellada i arc de mig
punt i decoració de motllures. Dues finestres verticals a la planta baixa, i tres en la segona i tercera plantes. La decoració de la façana
principal mostra esgrafiats geomètrics combinats amb sis pilastres que recorden columnes d'estil clàssic, coronades per capitells corintis. A
les façanes de llevant i de migdia presenta dues terrasses. La distribució interior és simètrica a partir d'un ampli passadís central. Destaca el
treball en bronze de l'escala i els vitralls que il·luminen l'obertura d'aquesta. Columnes i pilastres de marbre blanc del que havia estat
menjador, les piques i de la cuina tallades d'una sola peça també amb marbre, i l'acurat treball d'ebenisteria de portes i bastiments. La torre
conserva l'espai refugi en el sòtan. La resta del conjunt la formen elemnts del jardí, una espaiosa cotxera, la vivenda dels masovers junt
amb altres dependències del servei i una gran cisterna en la banda de muntanya.

història
La torre va ser construida entre 1925 i 1930. Ha estat residència esporàdica dels seus propietaris durant anys. De la seva història en
destaca que després dels fets de juliol de 1936, quan per ordre de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa se'n va fer càrrec
de la casa per tal de protegir-ne el seu patrimoni artistic. L'any 1938 el President de la República, M. Azaña residirà en la Torre Salvans
durant un període.
fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral. Bé Cultural d'Interès Local
Mantenir la volumetria. Manteniment integral de les façanes: composició, materials, tractament, forma i dimensió de les obertures, elements
decoratius i cromatisme. Mantenir la coberta. Manteniment integral de la zona enjardinada, i espai i refugi soterrat. Prèviament a qualsevol
intervenció d'obres, caldrà realitzar un informe patrimonial exhaustiu. L'informe es basarà en la recerca històrica i en l'anàlisi de l'edifici, per
tal de determinar-ne els elements a protegir.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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denominació

número catàleg
12

Casa rural Torre Salvans
localització
Torre Salvans, al costat

ubicació
416057-4610241

qualificació urbanística
25b

autor

època
Principis XX

tipologia
torre actual

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 21 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual

descripció
Proper a la Torre Salvans, trobem una caseta de planta baixa, més pis i sotacoberta. Està vinculada a l'edificació catalogada de Torre
Salvans, a la qual complementa constituint un conjunt arquitectònic de qualitat. Presenta una tipología arquitectónica d'interès i el seu estat
de conservació es bo.

estat de conservació
restauració

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història
La casa va sofrir un incendi fa pocs anys i ha estat rehabilitada. Probablement el seu origen resti vinculat a l'època de la Torre Salvans.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM i a la normativa específica del sòl no urbanitzable del POUM.
Mantenir els volums actuals.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera
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denominació

número catàleg
13

Masoveria Torre Salvans
localització
Torre Salvans, junt

ubicació
416081-4610302

qualificació urbanística
25b

autor

època
1925-1930

tipologia
torre anterior a 1939

ús original
masoveria

PÀGINA - 22 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

descripció
Al costat mateix de la Torre Salvans, hi ha una casa de planta baixa més pis on actualment hi viuen els masovers. Està vinculada a
l'edificació catalogada de Torre Salvans, a la qual complementa constituint un conjunt arquitectònic de qualitat. Presenta una tipología
arquitectónica d'interès i el seu estat de conservació es bo.

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història
La casa ha de ser de la mateixa època que la Torre Salvans o una mica posterior, ja que de fet correspon al mateix conjunt edificatori.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM i a la normativa específica del sòl no urbanitzable del POUM.
Mantenir els volums actuals.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera
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denominació

número catàleg
14

Cases rurals de la finca de la barata
localització
La Barata

ubicació

qualificació urbanística
25c

autor

època
XIX o anterior

tipologia

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 23 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge turisme rural

masia

descripció
Al costat de la Finca de la Barata. Composat per un cos allargat de planta baixa, més pis i sotacoberta que conté tres habitatges de turisme
rural. Està vinculada a l'edificació catalogada de La Barata, a la qual complementa constituint un conjunt arquitectònic de qualitat. Presenta
una tipología arquitectónica d'interès i el seu estat de conservació es bo.

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història
veure història del sector Finca la Barata, núemro 9.

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM i a la normativa específica del sòl no urbanitzable del POUM.
Mantenir la volumetria. Manteniment integral de les façanes: composició, materials, tractament, forma i dimensió de les obertures, elements
decoratius i cromatisme. Mantenir la coberta.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera
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denominació

número catàleg
15

Cases rurals de la finca de Can Pobla I
localització
Can Pobla

ubicació
418227-4609996

qualificació urbanística
25b

autor

època
Principis XX

tipologia

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 24 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge d'estiueig

torre

descripció
Al costat de la Finca de Can Pobla. De planta baixa més un pis. Està vinculada a l'edificació catalogada de Can Pobla, a la qual
complementa constituint un conjunt arquitectònic de qualitat. Presenta una tipología arquitectónica d'interès i el seu estat de conservació es
bo.

estat de conservació
bo

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM i a la normativa específica del sòl no urbanitzable del POUM.
Mantenir la volumetria actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera
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denominació

número catàleg
16

Cases rurals de la finca de Can Pobla II
localització
Can Pobla

ubicació
418217-4609967

qualificació urbanística
25b

autor

època
Principis XX

tipologia

ús original
habitatge d'estiueig

PÀGINA - 25 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge d'estiueig

torre

descripció
Al costat de Can Pobla. Casa d'un volum de planta baixa més sotacoberta. Està vinculada a l'edificació catalogada de Can Pobla, a la qual
complementa constituint un conjunt arquitectònic de qualitat. Presenta una tipología arquitectónica d'interès i el seu estat de conservació es
bo.

estat de conservació
regular

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

història

fotografia 1

fotografia 2

nivell de protecció
Integral.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM i a la normativa específica del sòl no urbanitzable del POUM.
Mantenir la volumetria actual.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera
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denominació

número catàleg
17

Casa rural de la Finca de can Roure
localització
Finca de Can Roure, al costat

ubicació
417363-4607018

qualificació urbanística
21

autor

època
1950-60

tipologia
torre actual

ús original
residència i activitats agrícoles

PÀGINA - 26 -

CATÀLEG DE MASIES

ús actual
habitatge

estat de conservació
bo

descripció
És una planta baixa al costat mateix de la Finca de Can Roure, a la seva entrada. Té alguns cossos annexes que són utilitzats com a
coberts o magatzems agrícoles. És de construcció actual i tot i que no té elements patrimonials destacables, forma part d'un grup
d'edificacions i restes arqueologics que constitueixen un conjunt unitari en què l'edifici principal correspon a la masía de Can Roure, i està
inclosa dins el Catàleg de béns arquitectonics i arqueològics d'aquest POUM (Elements Arquitectonics No.2 Masia de Can Roure, Elements
Arqueologics No.16 Masia Can Roure).

Plànol localització (situació i emplaçament - escala 1/5000)

fotografia 1

fotografia 2

història
La proximitat del conjunt de Can Roure al jaciment del turó de Sant Joan i el pas del camí Ral de Barcelona a Manresa proporcionen un
interessant paisatge històric de seqüència prolongada. Els primers documents que parlen de la parròquia de Sant Joan de Matadepera
daten del primer terç del segle XI.
La casa del comú va ser abandonada i desmuntada l’any 1883 per a reaprofitar-ne el material constructiu per la nova església del carrer de
Sant Joan.
Les primeres referències documentals del mas de Can Roure són de 1226 i apareixen a l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç del Munt (2)

nivell de protecció
Documental.
El nivell de protecció proposat correspon a la normativa del catàleg de Masies, al Titol IV de protecció de patrimoni de la Normativa del
POUM, al Titol VI de la Normativa específica pels elements arqueològics del catàleg de Bens del POUM, i a la normativa específica del sòl
no urbanitzable del POUM.
Mantenir els volums actuals.Millorar els coberts o tancats en mal estat. Caldrà mantenir l'ocupació i el sostre existents així com el nombre
d'habitatges. Aquesta masia és zona d'interès arqueològic, veure fitxa d'elements arqueològics número 16.

fotografia 3

fotografia 4

referències documentals
Ajuntament de Matadepera / (2) FERRANDO, A.1987. El Monestir de Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1987.
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