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1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONCEPTUALITZACIÓ I EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
El concepte de patrimoni, que incorpora la idea de la conservació, té una llarga trajectòria, tot i que com a
concepte específic i objecte de reflexió, es formula sobretot a partir del segle XIX, lligat a la idea de
monument com un bé que s’ha de conservar i protegir pels seus valors històrics i artístics. Un dels teòrics més
primerencs i importants, Aloïs Riegl, en la seva obra El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen
(Viena i Leipzig, 1903), manifestava que els monuments podien expressar valors rememoratius i valors de
contemporaneïtat. Dels primers (valors rememoratius, que sorgeixen del reconeixement de la seva pertinença
al passat històric) en distingeix tres de diferents:
- Valor rememoratiu intencionat (i valor simbòlic identitari).
- Valor històric.
- Valor d’antiguitat.
Pel que fa als valors de contemporaneïtat (aquells que adquireixen amb independència de la seva pertinença al
passat), en distingeix dos:
- Valor instrumental.
- Valor artístic.
Ja ben entrat el segle XX, la denominada Carta d’Atenes, de l’any 1931, es considera el primer document de
caràcter internacional que exposava els principis generals sobre conservació i restauració de monuments1. La
seguí l’anomenada Carta de Venècia, l’any 1964, que té com a una de les aportacions més innovadores
l’ampliació de la noció de monument històric, que faria referència tant a una arquitectura aïllada com a
l’ambient urbà o paisatgístic que es pugui considerar l’expressió d’una determinada civilització, fet o evolució
històrica. La mateixa Carta defineix el concepte de “bé cultural” com aquell que constitueix un testimoni
material “dotat de valor de civilització”. Cal assenyalar, en aquest sentit, que als anys setanta Itàlia va ser
pionera en la conservació integral dels centres històrics de diversos municipis que van esdevenir models a
seguir.
L’any 1972 la UNESCO va aprovar la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, on
es consoliden idees sobre la protecció del patrimoni des d’aquests dos punts de vista. A les Directrius
practiques de l’any 1999 s’especificaran amb més detall els criteris per a la definició de béns culturals i
naturals com a patrimoni mundial i al mateix temps s’afegeixen dos nous criteris, que en el cas del patrimoni
cultural és el d’”autenticitat”, mentre que en el del patrimoni natural és el d’”integritat”. Finalment, l’any
2003 la UNESCO aprovarà un document que ampliarà la noció de patrimoni cultural, incorporant el concepte de
patrimoni cultural intangible o immaterial.

1

Fou redactada com a fruit de les conclusions de la Conferència d’Experts per a la Protecció i Conservació de
Monuments d’Art i d’Història, promoguda per l’Oficina Internacional de Museus i celebrada a Atenes del 21 al
30 d’octubre de 1931 (HERNÁNDEZ 2002: 296).
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A Catalunya, els moviments ciutadans per a la defensa del patrimoni comencen sobretot als anys setanta del
segle XX, sovint per salvaguardar edificis que estaven amenaçats d’enderroc. Amb l’arribada de la democràcia,
serà a principis dels vuitanta que començaran a redactar-se els primers catàlegs i Plans Especials de Protecció
de Patrimoni, com a accions defensives per evitar la desaparició d’elements, però sense que incloguin
polítiques de gestió o plans d’actuació.
D’aquesta manera, es pot assenyalar que al nostre país el concepte de patrimoni ha tingut una evolució, que va
des d’una primigènia concepció més “monumentalista” a tenir una visió més integral, on el patrimoni és
indissociable del paisatge i la mateixa vida quotidiana. És amb aquesta visió que es va començar a donar
importància a aspectes com l’arquitectura popular, industrial, als ambients, etc. Així mateix, també s’ha anat
produint la normalització del patrimoni arqueològic com a part indispensable dels béns a protegir, introduint
aspectes com les àrees de valor arqueològic o la protecció dels entorns.
Tot plegat posa de manifest el fet que el planejament general d’un municipi ha de ser receptiu als valors
històrics i paisatgístics, de manera que el coneixement i la valoració patrimonial haurien d’estar presents en
totes les grans actuacions que es fan sobre el territori.
Finalment i considerant, doncs, que concepte integral de patrimoni té com a dimensió la globalitat del territori
i els seus habitants, més enllà de constituir una font d'identitat, cohesió social i participació ciutadana, també
s'ha d'entendre com a un servei a la població i que s’ha de gestionar. És per això que la consideració del
patrimoni entès com a dipòsit de la història i de la memòria implica al poder polític i institucional i també a la
societat civil –aquesta sobretot com a receptora, que pot identificar-s’hi i reconèixer-s’hi o bé, en
determinades ocasions, a rebutjar-ne o qüestionar-ne la càrrega simbòlica o, senzillament, a ignorar-la. Així
doncs, podem considerar que els processos de patrimonialització ens permeten la comprensió d’un sistema
polític, econòmic, etc. en el que s’inscriu la producció de sentit en un indret determinat, de manera que el
patrimoni no pot romandre aïllat d’aquests altres factors.

1.2 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
L’article 69.1 del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, TRLU) diu que: “...per
aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o
béns culturals, les administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. Els
catàlegs, juntament amb les normes específiques i d’acord amb les categories establertes per la legislació
sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa corresponent.”
L’article 95.2 del Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, RLU) determina que “els
catàlegs de béns protegits, identifiquen els béns objecte de protecció, contenen la informació física i jurídica
necessària en relació amb aquests béns i estableixen el grau de protecció al qual estan subjectes i els tipus
d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les determinacions establertes pel pla urbanístic del que
formin part. Els béns culturals protegits d’acord amb la legislació sectorial s’han d’incloure en aquests
catàlegs i el grau de protecció previst i la regulació de les actuacions permeses ha de ser conforme amb la
protecció derivada d’aquesta legislació”.
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Així mateix, segons la Llei 9/1993 de Protecció del Patrimoni Cultural Català: “El Patrimoni Cultural de
Catalunya és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic,
documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que
puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions
futures”. El seu precedent es troba en la Llei del 3 de juliol del 1934.
És per tot això que s’havia de realitzar un catàleg actualitzat del patrimoni del municipi, que pogués constituir
un punt de partida i una eina de reflexió al voltant de les intervencions que es duguin a terme, amb la voluntat
de regular i incorporar el patrimoni arquitectònic i ambiental com un element clau de la nova ordenació. La
preservació i conservació del conjunt patrimonial del municipi ha de passar, d’aquesta manera, a tenir un
protagonisme singular en l’ordenació, que emani del nou planejament general i que faci seves les propostes
generals contingudes en el Catàleg, integrant en la normativa del Pla les determinacions respecte la
preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat. En aquest sentit, la protecció del patrimoni no pot
ser vista com una amenaça sinó com a una oportunitat.
Es tractava d’estudiar amb cura les disposicions comunes i particulars de cada element o edifici i corregir, si
cal, la proposta que es feia a l’inventari de l’any 1999. En aquest sentit, val a dir que els catàlegs que es
redacten en l’actualitat inclouen mitjançant fitxes individualitzades tota aquella informació base que justifica
la catalogació (detecció de valors, estudi de conservació, context, etc), conjuntament amb les disposicions i
preceptes normatius per a la seva correcta valorització i preservació (àmbit de protecció, límits d’intervenció,
usos, etc).
En definitiva, les propostes d’actuació en aquest camp passen per dotar el municipi d’aquesta eina base per
poder tractar amb propietat el patrimoni existent.

1.3 ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Catàleg de béns a protegir és tot el terme municipal de Sant Quirze del
Vallès. El municipi està situat a la comarca del Vallès Occidental, vertebrat naturalment per la Serra de
Galliners i limita amb els municipis de Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

Entorn geogràfic de Sant Quirze del Vallès (Font: web de l’Ajuntament)
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1.4 OBJECTIUS
L’objecte d’aquest Catàleg de béns a protegir és la detecció, protecció i conservació dels béns arquitectònics,
arqueològics, urbanístics, historicoartístics i culturals del municipi de Sant Quirze del Vallès.
El primer objectiu del Catàleg de béns a protegir és la definició dels edificis i elements que integren el
patrimoni arquitectònic i arqueològic de Sant Quirze del Vallès, que són objecte de protecció, per mitjà del
mateix Catàleg i el segon objectiu és la determinació de com han de ser protegits els béns catalogats, definintne les parts protegides per tal d’adequar les intervencions físiques i les activitats d’ús a les característiques del
bé.
En definitiva, el Catàleg de béns a protegir ha de regular la conservació, millora, restauració, protecció i
defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics del patrimoni arquitectònic del terme municipal de Sant
Quirze del Vallès i dels seus elements urbans i naturals d’interès.

1.5 MARC LEGAL
Aquest

Catàleg de béns a protegir queda emmarcat pels següents Decrets i Lleis:

Legislació urbanística:
- TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
- RLU: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Legislació patrimonial:
- Decret de 22 d’abril de 1949 en el qual es protegeixen totes les fortificacions (castells i muralles) de
l’Estat Espanyol i se’ls dóna la consideració de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN).
- Decret 571/1963 de 14 de març (BOE 30/03/1963) sobre protecció d’escuts, emblemes, pedres
heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars d’interès històric-artístic, i se’ls dóna la
consideració de Béns Culturals d’interès Nacional (BCIN).
- Ley del Patrimonio Histórico Español 19/1985 de 25 de juny. En la seva disposició addicional segona
considera BCIN els béns compresos o a que fa referència el Decret de 22 d’abril de 1949, reiterant
d’aquesta manera la consideració de BCIN de les fortificacions.
- Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Estableix les tres categories de protecció: béns culturals
d’interès nacionals (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants (BIPCC) o
béns de protecció urbanística (BPU). La disposició addicional primera, dóna als elements catalogats pels
Plans Generals aprovats amb anterioritat a la data d’aprovació definitiva de la Llei, la consideració de
béns culturals d’interès local (BCIL).
- Decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
Aquest decret aprofundeix en la regulació de protecció d’aquest tipus de patrimoni regulant-ne les
intervencions, el tractament de les restes arqueològiques o paleontològiques i el control que ha de fer
el Departament de Cultura de les actuacions que poden afectar el patrimoni arqueològic.
- Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.
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Vista del poble (any 1930) (GIHSQ)
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2. EL PATRIMONI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
2. 1. EL TERRITORI I ELS INICIS DEL POBLAMENT
El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba en un entorn d’unes condicions naturals, geogràfiques i geoestratègiques òptimes per a l’hàbitat, com tot el Vallès. Hi abunden les planes de conreu fèrtils, fonts i cursos
d’aigua suficients per a l’abastiment i com a font d’energia, bosc; també vies de primer ordre sorgides de la
proximitat del mar sense els perills d’estar-ne a primera línia i alhora la protecció i recursos de la muntanya,
estant-ne a una distància abordable.
Els primers indicis de poblament humà arrenquen al Neolític, indicant uns punts d’assentament de primer ordre
que han tingut continuïtat fins als nostres dies, 5.000 anys després. Les dinàmiques d’evolució, tant en la
Prehistòria i l’Antiguitat com durant l’edat mitjana, són comunes a tot el Vallès; Sant Quirze s’ha situat sempre
com un punt interessant de connexió amb nuclis importants com els entorns de Sabadell, Ègara i Sant Cugat.
Només hi ha alguns dubtes en la romanització, ja que els assentaments rurals són abundants i amb una gran
capacitat productiva sense que s’hagi localitzat cap vil·la central, ni tan sols suposant que hagi pervingut en
alguna de les masies. Potser calgui entendre-ho com a fruit d’una atomització en granges amb magatzems en
sitja abans de la plena romanització, i després en dolia; i també potser calgui afegir-hi alguna hipòtesi, com la
mai resolta del Viver de la Serra.

2.2. L’ÈPOCA MEDIEVAL I MODERNA: TERRITORI PARROQUIAL I HABITATGE DISPERS
El territori de l’actual municipi de Sant Quirze és la plasmació administrativa del que fou l’antiga parròquia de
Sant Quirze a l’època medieval, dita alternativament de Galliners o de Terrassa, i comprèn l’àrea que
corresponia a aquella parròquia, incloent-hi l’antiga sufragània de Sant Feliuet de Vilamilans (amb orígens al
segle Vè), que li fou agregada al segle XV.
El topònim de “Galliners” és el primer que apareix al segle IX en relació al territori, en diversos documents del
Cartulari de Sant Cugat, però aplicant-se solament com a distintiu de la Serra de Galliners, i no pas de cap
nucli o parròquia. En canvi, la primera referencia que coneixem de l’església de Sant Quirze (sense cap
apel·latiu) també apareix al Cartulari de Sant Cugat, però de l’any 1013, i no apareix específicament com a
parròquia fins al 1114, malgrat hi hagi evidències arqueològiques del segle V.
Administrativament Sant Quirze estava comprès dintre del terme de Terrassa, com figura al Fogatge ordenat
l’any 1359 per les Corts de Cervera, on consta que la Vila i Terme de Terrassa tenia un total de 280 focs reials.
Durant el segle XV la població va minvar i l’any 1479 es va passar a 152 focs, dels quals 15 pertanyien en
territori de la parròquia de Sant Quirze.
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a
artèria històrica (avui carrer Vila Puig), conformat ja en època moderna, cap a mitjans del segle XVII
juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió contemporània de
Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall,
Sabadell i l’avinguda Pau Casals. També serà a l’època moderna quan en el territori que avui compren el
municipi s’hi consoliden algunes masies com habitatge dispers i nucli de producció agrícola, en una disposició
comuna a altres indrets de la comarca històrica del Vallès.
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2.3. L’ÈPOCA CONTEMPORÀNIA: L’EXPANSIÓ URBANA AL LLARG DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA MEITAT DEL XX
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i
la producció de vi com a principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la
jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829, Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX
es produirà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com Terrassa o Sabadell, que
l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria
de la llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la
segona meitat del segle XIX i principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i
cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa
Agrícola (1927), que eren el nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (19211922). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la gent benestant del poble, on després de la
guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la gent
obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir
dels anys 50. Fins aquest moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu
anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir
la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població. És en aquest
moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales.
També al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment
que arriba molta immigració, procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de
Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic i proper a les dues
ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i
va fer que la fesomia del poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la
població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del
carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el creixement
poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual
de la població i convertit el centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva
conservació.
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3. CATÀLEG
3.1 L’INVENTARI DE 1999
En matèria de protecció del patrimoni, Sant Quirze del Vallès comptava fins ara amb un inventari, en el qual
s’imposaven preceptes molt genèrics i parcials de preservació, a l’espera de complementar aquestes
disposicions mitjançant un planejament derivat específic que no fou finalment redactat.
Partint, doncs, de l’inventari realitzat l’any 1999 i dels elements continguts als catàlegs de la Generalitat, es
dóna la situació paradoxal d’inventariar gairebé tants elements arqueològics (o àmbits d’interès arqueològic),
que en el cas de Sant Quirze del Vallès serien 22, com elements de patrimoni arquitectònic, dels quals només
se’n fa referència de 25.
Dels elements inventariats, no n’hi ha cap que tingui la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Això
és deu al fet de no conservar les restes d’un castell o una construcció defensiva notable (un tipus de
construcció que ja es contempla com a BCIN des de 1963). La classificació existent fins ara a Sant Quirze
contempla només dues categories: edificacions de protecció màxima (edificacions de màxim valor local
patrimonial) i edificacions de protecció mitjana (edificacions de manteniment i integració entre el seu valor
patrimonial i el règim de titularitat i usos proposats, sense valor normatiu ni d’inventari). Dins de la primera
categoria hi ha l’església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita i la de Sant Feliuet de Vilamilans, Can Barra,
Can Duran, Can Feliu, La Patronal, el Sindicat Agrari, el Cementiri Vell, Nau de Voltes del c., Can Barnola, Ca
n’Arús, Torre dels Ponsich i els dipòsits d’aigua. Pel que fa a la segona categoria, els 12 elements que la
conformen són, Can Llobet, Can Pallàs, el Molí de Can Pallàs, Mas de la Sagrera, un Mas situat al Casc Antic, un
mas situat al Carrer Major, els Masos de Can Ferran, Can Viver de la Serra, Can Llobateras, Can Corbera, Can
Vinyals i Can Camps.
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3.2. METODOLOGIA
El Catàleg de béns a protegir que ara presentem, integrat en la Llei del Patrimoni del 1993, té com a preàmbul
la recollida d’informació, consistent en el buidatge de documents que tenien el seu propi llistat i estudis previs
sobre el patrimoni de Sant Quirze del Vallès, com l’inventari de 1999 o els registres existents a l’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya.
A partir d’aquestes fonts, es va procedir a la configuració d’un primer llistat, que durant la progressiva
elaboració del catàleg, s’ha anat ampliant.
A partir d’aquest primer llistat, el següent pas fou el procés de reconeixement i visita de tots aquells elements
catalogats i la realització del corresponent reportatge fotogràfic. Es tractava de realitzar un treball de camp
exhaustiu d’aquells edificis, espais i conjunts que presenten un valor formal d’especial interès, tant des del
punt de vista històric, arquitectònic i/o urbanístic i/o arqueològic, donat que d’altra banda, ens trobem amb
un patrimoni que presenta una bibliografia molt escassa (l’arqueològica és encara la més abundant).
El darrer esglaó del procés ja ha estat la redacció de les fitxes –a partir de l’elaboració d’una fitxa tipus-, i en
aquesta fase també s’han consultat altres catàlegs de protecció del patrimoni realitzats anteriorment en altres
poblacions, especialment el de Llinars del Vallès i el de Valls (Alt Camp), realitzat pel mateix equip de Jornet,
Llop Pastor.
El Catàleg de béns a protegir 2019, es divideix en tres parts, la primera d’ambients protegits, i les tres restants
corresponen a les categories de protecció que estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català,
exceptuant els BCIN 2 , per no comptar el municipi amb cap element d’aquesta categoria ni susceptible de
passar a formar-ne part. És per això que els elements catalogats, a part dels qualificats com a “ambients” es
divideixen en:
BCIL: Béns Culturals d’Interès Local. Són els béns del patrimoni cultural català que tot i la seva
importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns culturals d’interès locals immobles
són declarats pel Ple de l’Ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del Consell
Comarcal en els municipis de menys de cinc mil habitants. També són considerats BCIL els béns immobles
que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en

2

Béns Culturals d’Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català i la competència

de la seva declaració correspon, segons l’article 8 de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals
d’Interès Nacional. Es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona
d’interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica. Les creus de terme i escuts heràldics estan
declarats BCIN per la disposició addicional 1a de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol que
fa referència al Decret 571/1963, de 14 de març (BOE 30.03.1963).Pel Decret de 22 d’abril de 1949, BOE
05.05.1949, tenen consideració de BCIN tots els castells i fortificacions. 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.
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plans d’urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.
En el cas de què es realitzin 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 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.
• BIPCC o BPU: Béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció urbanística. Són aquells
béns que, tot i no haver estat declarants BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, arquitectònics,
arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.
De tots els béns protegits s’ha elaborat la fitxa individualitzada corresponent, el contingut de les quals s’ajusta
a les directrius fixades pel DPTOP. Exemple de fitxa del Catàleg 2019:
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3.3. CATÀLEG DE BÉNS 2019
Anem a descriure tot seguit els canvis més substancials que aporta el nou catàleg respecte a l’inventari
anterior.

3.3.1. Baixes i descatalogacions
A part de la incorporació de nous béns, el present Catàleg elimina de la llista els béns desapareguts i proposa
la descatalogació d’aquells elements que a data d’avui han perdut els valors pels que van ser incorporats i
proposa el canvi de catalogació de BCIL a BPU (o BIPCC -altres béns del patrimoni cultural català-) d’alguns
béns. L’òrgan competent per aprovar la descatalogació d’un BCIL és la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.
És per això, doncs, que respecte a l’inventari de 1999 s’han eliminat els següents elements:
- Nau de Voltes.
- Cementiri Vell.
(ambdós figuraven dins el llistat d’elements de màxim interès patrimonial)
- Mas del carrer Major.
- Mas en casc antic.
- Mas de la Sagrera.
- Molí de can Pallàs.
- Masos de Can Ferran.
(aquests darrers constaven com a altres elements d’interès).

3.3.2. Canvis en el nivell de protecció
Ca n’Arús i Can Barnola, que constaven com a “elements de màxim interès patrimonial” passen a ser BPU
(equivalent als “altres elements d’interès”). Per contra, elements que tenien la categoria més baixa a
l’inventari de 1999 passen a ser proposats com a BCIL. Seria el cas de:
- Can Corbera.
- Can Viver de la Serra.
- Can Vinyals.
- Can Camps.
- Can Llobateras.

3.3.3. Incorporació de nous elements
De l’observació d’altres fonts –entre les quals el portal dedicat al patrimoni arquitectònic i arqueològic de la
Generalitat de Catalunya (Egipci), l’anàlisi del PTMB, l’anàlisi propi dels serveis tècnics municipals o la pròpia
observació, es posa de manifest la necessitat d’incorporar nous elements a l’inventari del patrimoni municipal.
Els criteris que s’han fet servir per a la inclusió de nous elements al Catàleg de béns 2019 són els següents:
- L’antiguitat del bé i la importància històrica.
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- La qualitat arquitectònica i formal.
- La rellevància del bé dins de l’època on s’emmarca.
- El manteniment de la tipologia pròpia de l’època on s’emmarca.
Així doncs, pel que fa als edificis religiosos, hem incorporat elements com la capella de Santa Rosa, al barri de
los Rosales o la capella de Sant Francesc d’Assís.
D’altra banda, si ens centrem en el nucli urbà de Sant Quirze, dels tres “ambients” o conjunts catalogats
(façanes del carrer Vila-Puig, del carrer dels Pous i del carrer Nou) se n’ha “desglossat” els edificis que donen
sentit i caràcter a aquesta catalogació “ambiental”, corresponents fonamentalment al tipus de casa unifamiliar
que té el seu origen al segle XIX, que en el cas del carrer dels Pous, afegeix la presència d’aquests pouscisterna com a volum evident a l’exterior.
També s’ha catalogat altres edificis unifamiliars del carrer Pi i Margall, carrer Sant Isidre, carrer Pompeu
Fabra, carrer Montserrat, carrer Anselm Clavé i plaça de la Vila.
Pel que fa a les torres d’estiueig com a tipologia, es proposa incloure al catàleg les existents a l’avinguda
Gaudí, com Villa Lola o Villa Mon repòs, o les de l’avinguda Pau Casals. Val a dir, d’altra banda, que el
principal volum de torres d’estiueig catalogades el trobem al nucli de les Fonts, on a més s’ha afegit l’edifici
que havia estat l’antic Hostal Blau. Cal assenyalar que el patrimoni arquitectònic existent al nucli de les Fonts
no s’havia contemplat a l’inventari de 1999.
Finalment, també s’han afegit elements com l’escultura “Continuum” de Tom Carr, per la seva integració
urbanística i singularitat i l’estació dels Ferrocarrils Catalans, per la importància que va tenir l’arribada del
tren per a la població i per conservar bona part de l’edifici original.
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3.3.2.1. Alguns exemples d’elements incorporats

Casa al carrer Vila Puig

Casa al carrer de Pi i Margall

Torre a les Fonts

Torre a l’avinguda Pau Casals

Antic Hotel Blau a les Fonts

3.3.4. Els Béns protegits
El Catàleg de Béns a Protegir 2019 està format per:
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
BCIL (llistat)
1.

Conjunt ambiental de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig).

2.

Conjunt ambiental del carrer dels Pous.

3.

Conjunt ambiental del Carrer Nou.

4.

Sindicat Agrari.

5.

La Patronal.

6.

Església de Sant Quirze i Santa Julita.

7.

Sant Feliuet de Vilamilans.

8.

Mas Duran.

9.

Can Ponsich.

10. Can Feliu.
11. Dipòsits d’aigua.
12. Can Barra.
13. Torre Gorina.
14. Can Travessa (Les Fonts).
15. Antic Hotel (Les Fonts).
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16. Can Pallàs.
17. Can Viver de la Serra.
18. Can Llobateras.
19. Can Corbera.
20. Can Vinyals.
21. Can Camps.
22. Casa Vila-Puig.
23. Villa Rosario.
24. Villa Gertrudis.
25. Can Casarramona.
26. Passeig de les Magnòlies, 4 (Les Fonts).
27. Passeig de les Magnòlies, 2 (Les Fonts).
28. Passeig de les Magnòlies, 12bis (Les Fonts).
29. Passeig de les Magnòlies, 20 (Les Fonts).
30. Passeig de les Moreres, 1 (Les Fonts).
31. Passeig del Ferrocarril, 4 (Les Fonts).
32. Estació dels Ferrocarrils Catalans.

BPU (llistat)
33. Carrer Vila-Puig, 9.
34. Carrer Vila-Puig, 11.
35. Carrer Vila-Puig, 13.
36. Carrer Vila-Puig, 15.
37. Carrer Vila-Puig, 17.
38. Carrer Vila-Puig, 19.
39. Carrer Vila-Puig, 21.
40. Carrer Vila-Puig, 33.
41. Plaça de la Vila, 5.
42. Plaça de la Vila, 7.
43. Carrer Anselm Clavé, 4.
44. Carrer Anselm Clavé, 5.
45. Carrer Anselm Clavé, 6.
46. Casa de la Bruixa.
47. Carrer Pompeu Fabra, 3.
48. Carrer Sant Isidre, 16.
49. Carrer dels Pous, 2.
50. Carrer dels Pous, 6.
51. Carrer dels Pous, 8.
52. Carrer dels Pous, 10.
53. Carrer dels Pous, 12.
54. Carrer dels Pous, 14.
55. Carrer Nou, 7.
56. Carrer Nou, 27.
57. Carrer Nou, 29.
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58. Carrer Nou, 31-33.
59. Carrer Nou, 41.
60. Carrer Nou, 24.
61. Carrer Pi i Margall, 50.
62. Carrer Pi i Margall, 47.
63. Carrer Pi i Magall, 29.
64. Carrer Pi i Margall, 33.
65. Carrer Pi i Margall, 35.
66. Carrer Pi i Margall, 37.
67. Carrer Pi i Margall, 39.
68. Carrer Pi i Margall, 9-11-13.
69. Carrer Pi i Margall, 13bis.
70. Carrer Pi i Margall, 40.
71. Avinguda Pau Casals, 102.
72. Avinguda Pau Casals, 104.
73. Capella de Santa Rosa (Los Rosales).
74. Escultura “Continuum” de Tom Carr.
75. Passeig de les Moreres, 2.
76. Passeig del Ferrocarril, 8.
77. Passeig del Ferrocarril, 10.
78. Passeig del Ferrocarril, 16.
79. Passeig del Ferrocarril, 18.
80. Passeig del Ferrocarril, 7.
81. Passeig del Ferrocarril, 5.
82. Passeig del Ferrocarril, 3.
83. Carrer Montserrat, 13.
84. Carrer Montserrat, 29.
85. Carrer Sant Josep, 7.
86. Carrer Sant Josep, 9.
87. Carrer Sant Josep, 11.
88. Villa Bon Repòs.
89. Villa Lola.
90. Torre Julià.
91. Can Barnola.
92. Ca n’Arús.
93. Can Llobet.
94. Capella de Sant Francesc d’Assís.
95. Carrer Barcelona, 73
Els elements detectats poden estructurar-se sota tres categories conceptuals, que determinen i configuren la
identitat patrimonial del municipi i constitueixen al mateix temps tres eixos d’anàlisi i d’estudi alhora de
planejar intervencions i fins i tot de dissenyar possibles recorreguts de difusió històrica i turística d’aquest
patrimoni:
1. Els que tenen el valor intrínsec de ser els elements “històrics” en funció de la seva antiguitat i
representació:
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Davant la manca a Sant Quirze d’un castell o fortificació medieval, els elements més antics serien les
esglésies de Sant Feliuet de Vilamilans i la parroquial de Sant Quirze i Santa Julita, malgrat aquesta hagi
patit nombroses modificacions. Altres edificis destacables per la seva antiguitat serien algunes masies com
Can Duran o Can Ponsich, però que tipifiquem tipològicament com a tals.
2. Patrimoni arquitectònic de la segona meitat del segle XIX i primera meitat del segle XX
A part dels edificis emblemàtics del Sindicat Agrícola i La Patronal, pel que fa als habitatges trobarem,
d'una banda, un procés d'urbanització espontani de cases entre parets mitgeres, i de l'altra un conjunt de
cases aïllades, algunes amb jardí, que respondran a una tipologia vinculada amb l’estiueig com a fenomen
emergent a la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, quan la burgesia barcelonina fugia de la
ciutat per cercar els saludables aires del Vallès.
Pel que fa a les tipologies, doncs, trobem la de la casa entre mitgeres, ben reconeixible als principals
carrers i que tenen com a característica comuna l’amplada de la parcel·la, i l’alineació de les façanes.
Podem considerar que es tracta de vegades d’habitatge tant agrícola com obrer en terreny urbà, que amb
el temps anirà guanyant en profunditat i en alçada i a l’originària planta baixa i pis se li pot afegir encara
un pis superior. Serà habitual que la d’antuvi petita finestra del primer pis es converteixi en un balcó i que
la finestra de la planta baixa, situada vora la porta, guanyi en llargada i sigui protegida per una reixa,
mentre que l’entrada es farà sovint per una mena de cancell amb portes opaques. Les façanes s’aniran
adaptant als estils del temps.
I arribaríem tipològicament a les torres d’estiueig, convertides en símbol de la classe benestant i
caracteritzades per ser edificis aïllats, situats al mig de la parcel·la i envoltats per un jardí al que donen
totes les façanes. En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més
destacables dels quals són aquestes antigues torres d’estiueig, que podem trobar per exemple al llarg de
l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis
d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
3. Les masies
Malgrat aquestes estiguin contingudes en el catàleg específic de masies del Pla Especial (no aprovat
definitivament), algunes destaquen per la seva rellevància arquitectònica, antiguitat, tipologia, elements
conservats, etc., per la qual cosa mereixen estar incloses també dins el catàleg de patrimoni. Cal destacar,
així mateix i a propòsit de les masies, com la seva conservació tipològica forma part del paisatge identitari
del “Vallès històric” (més l’Oriental que l’Occidental, que ha rebut més pressió urbanística).
Val a dir que avui, algunes masies de Sant Quirze han estat absorbides pel creixement urbà del municipi, de
manera que edificis com Can Feliu, Can Duran o Can Ponsich no consten en sòl no urbanitzable sinó que
estan en sòl urbà.
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una
zona propícia per a l’agricultura i paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya
Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a habitatge i com a unitat d’explotació
alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII,
quan es visqué una nova etapa de repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a
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nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació notabilíssima, quan no una construcció
de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia
juntament amb Rafael Patxot-, presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la
disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a la que s'explica avui, entorn el
context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la
influència de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres
crugies paral·leles, al voltant de les quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors
a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada de les crugies. Aquests grups estarien
determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Culminava l'estudi fent esment a altres elements arquitectònics de la masia, com la plantació de xiprers o
la presència de capelles, i finalment comparava la seva arquitectura amb l'executada a Venècia a inicis del
segle XV; en aquesta ciutat italiana s'hi trobaven cases que també tenien una sala entorn la qual
s'organitzaven les cambres. Uns anys després, el 1931, Danés presentà la conferència “Gènesi de
l'estructura arquitectònica de la masia catalana”, en què focalitzava aquesta estructura que denominà
“clàssica”, la de les tres crugies i la sala a la planta primera, en la zona dels pirineus orientals i fins al riu
Llobregat. Desmarcant-se de Puig i Cadafalch, l'autor creia que “...busquem l'origen de l'estructura de la
masia actual, en el segle IX i següents, i no més lluny, doncs com veurem, aquells segles vegeren la
naixença d'una nova civilització”.
Així mateix, Anna Borbonet afirma que “generalment en les nostres masies el valor arquitectònic és
superior a l’ornamental”. I efectivament, en les masies no abunda la decoració externa, que de vegades pot
circumscriure’s únicament als caires de l’edifici i marcs de les obertures, amb algunes llindes decorades.
També pot aprofitar el rellotge de sol com a element decoratiu.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en
general, corresponen fonamentalment als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a
doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del tipus “basilical”, caracteritzada per
una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el
carener perpendicular, originant el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la
presència del portal dovellat com a entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el
sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els edificis de caràcter civil o privat, tot i
que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI, o sobretot esglésies menors i ubicades
en zones rurals, on en lloc de fer portades més sofisticades, amb aires classicitzants o barrocs, opten per
una solució més coneguda i popularitzada arreu com l’arc de punt rodó emmarcat per dovelles ben
escairades.
A part del portal d’entrada, les demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències
gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació d’altres tipus de motllures o elements
decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de reminiscències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de
llinda plana, que si incorporen alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Aquest
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tipus de finestral goticitzant o més elaborat, quan és el cas, arrodoneix la singularitat dels edificis i cal
celebrar la seva conservació, tenint en compte que durant el segle XX hi hagué també moltes masies
sotmeses a espoli i mutilacions, sovint de la mà dels mateixos propietaris que en malbarataren forma i
essència venent les parts més remarcables de l’edifici com aquestes finestres decorades.
Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet que quan la família que habitava
la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències
arquitectòniques de l’època.
Així i tot, 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 annexes, com poden ser els corrals, els pallers o els forns, així com també els espais
immediats a l’edificació com són les eres, els barris i els patis. La masia com a edifici forma part d’un
entorn paisatgístic en el qual s’hi ubica no pas de forma arbitrària, de manera que la seva integració en el
paisatge és un aspecte a valorar –no és el mateix una masia que hagi quedat absorbida per la proximitat
d’un polígon industrial que una altra que conservi l’entorn paisatgístic amb els seus camins o feixes- i que li
confereix avui dia part dels seus valors.
Les masies de Sant Quirze del Vallès, malgrat no ser abundants en nombre constitueixen un exemple de les
tipologies exposades d’antuvi: des de la tipologia 1 a Can Llobet o Can Corbera, amb el carener paral·lel a
la façana, fins a la tipologia 4 de teulada a quatre vents, present a Can Duran o Can Ponsich, passant pels
tipus més comuns 2 i 3, exemplificats com la presència de la coberta a doble vessant a Can Barra, Can
Llobateras o Can Camps i del tipus basilical a Can Vinyals o Can Viver de la Serra.

PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC
Patrimoni paleontològic
1.

Trinxera del Ferrocarril.

2.

Poble Nou de Sant Quirze.

3.

Can Feliu.

4.

Can Casablanques.

5.

Can Poncic.

6.

Can Feu.

L’àrea de Sant Quirze del Vallès és coneguda pels seus jaciments paleontològics del Miocè, molt rics en restes
de grans vertebrats, especialment mamífers, dins la rica conca del Penedès-Vallès (obertura fluvial-al·luvial).
Les primeres cites, incertes, són de mitjan segle XIX, mentre que el 1887 J. Almera i A. Bofill van localitzar i
estudiar unes primeres troballes paleontològiques en les capes del Miocè superior del Mas Duran, ara dins del
casc urbà, al costat de l’actual Parc de les Morisques.
El primer jaciment aparegué durant la construcció de la via de tren l’any 1921: la Trinxera del Ferrocarril,
descobert per Mn. R. Bataller i excavat des dels anys 30, i després de la Guerra Civil durant les dècades de
1940 a 1970 pel Dr. M. Crusafont i els seus col·laboradors. Començant a conèixer la conca vallesana, doncs,
posteriorment es van localitzar els jaciments del Poble Nou de Sant Quirze (1956), Can Feliu (1972), Can
Casablanques (1974), Can Ponsic (1979) i especialment Can Feu (Serrat de Can Feu, a partir de 1987; jaciment
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entre Sant Quirze i Sabadell en continuïtat amb Can Casablanques, separats per l’autopista), que han anat
essent excavats des d’aleshores.
L’any 2001, durant les obres d’unes naus industrials a Can Feu, van aparèixer les restes d’un primat fòssil,
l’homínid Hispanopithecus laietanus (9,5 M anys), també localitzat al jaciment de Can Llobateres de Sabadell i
conegut com a “Jordi”. Si ja fins aleshores el jaciment era d’un gran interès, aquest fet ha accelerat la
declaració de Can Feu com a EPA, Espai de Protecció Arqueològica, l’any 2017.
Tots els materials extrets d’aquests jaciments es troben a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont,
de Sabadell, on són objecte d’anàlisi i estudi; alguns dels jaciments s’han considerat exhaurits i han estat
coberts per les necessitats urbanístiques posteriors.

Patrimoni arqueològic:
7.

Sepulcre de fossa de Can Corbera.

8.

Bòbila Madurell / Can Feu.

9.

Can Pallàs.

10. Camps de Can Pallàs.
11. Vall Suau.
12. Sitges de Bellaterra.
13. Sitges de Can Corbera.
14. Viver de la Serra.
15. Turó sota Puig Blanc.
16. La Bigorra.
17. Can Pona.
18. Can Ponsich.
19. Annex de la Torre Julià de les Fonts.
20. Vil·la romana del Poble-Sec (Alcampo).
21. Àrea arqueològica de Sant Feliuet de Vilamilans.
22. Ara altar de Sant Feliuet de Vilamilans.
23. Necròpolis de Can Barra i Sant Pere dels Torrents.
24. Necròpolis de Sant Quirze i Santa Julita.
25. Moles del molí de Can Barra.
26. Trull de Can Corbera.
27. Forn d’obra de Can Vinyals.
28. Antic forn de calç de Can Ferran.
29. Forn d’obra de Can Feliuet.
30. Forn d’obra del camí de la Tuberia.
31. Trinxeres de Galliners.
32. Fossa de la Carena del Parallamps.
La majoria de jaciments arqueològics han estat localitzats en fer-hi obres urbanístiques, ja siguin habitatges,
infraestructures, centres industrials o comercials, i després de la prospecció, estudi i catalogació, a més de la
conservació dels materials trobats al Museu d’Història de Sabadell, molts d’aquests jaciments han estat
destruïts. D’altres, sobretot els fixats en època romana, han anat pervenint en contínuum fins avui dia en
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masies, la dinàmica evolutiva de les quals ha anat desfent el jaciment originari alhora que assimilant-ne la
pervivència. Malauradament, la lògica de la realitat urbanística impedeix mantenir les restes in situ, i el seu
estudi, malgrat trobar-se en la seva majoria al Museu d’Història de Sabadell, dificulta una visió de conjunt. Tot
i això els jaciment quirzetencs formen part protagonista del relat de l’Antiguitat catalana i europea, des del
Neolític costaner a la cultura Laietana.
Malgrat tractar-se d’un terme municipal de dimensions no gaire grans, el patrimoni arqueològic és d’una gran
riquesa, i fóra una llàstima que el poblament exponencialment creixent des de finals del segle XX no fos
conscient dels usos que aquesta terra ha tingut en els mil·lennis precedents, i de com centenars de generacions
de veïns que van ocupar aquest mateix espai van anar creant la superfície agrícola, les vies de comunicació o el
comerç del qual encara, tot i que de manera diferent, es viu ara.
Els punts de poblament en continuïtat des de l’Antiguitat i en alguns casos fins als nostres dies, o les àrees
urbanes amb major concentració de patrimoni acumulatiu, es poden centrar en cinc àrees del terme municipal:
• El Serrat de Can Feu. Àrea que comprèn, ultra l’important jaciment paleontològic, el jaciment
neolític i del bronze de la Bòbila Madurell, la vil·la romana de Can Feu i el sector ara sota el centre
comercial. Cal relacionar-la amb altres assentaments a l’entorn de l’oest de Sabadell, bàsicament la
Roqueta (Barberà / Sabadell) i Can Gambús (Sabadell): els tres nuclis podrien haver estat vinculats, ja
que el predomini de necròpolis, sitges d’emmagatzematge o indicis d’hàbitat varia de l’un a l’altre
essent de la mateixa època, de manera que les estructures i usos deurien estar interconnectats al llarg
de segles. Els assentaments del serrat de Can Feu comprenen diversos tipus d’estructures (de producció
agrícola, d’inhumació, d’hàbitat, de treball...) des del Neolític mitjà fins a l’alta edat mitjana, i fins
abans de fer-s’hi les grans estructures viàries (ferrocarril, autopistes) i els polígons industrials i
comercials s’hi va mantenir l’activitat agrícola damunt de camps possiblement d’origen neolític: la
parcel·lació agrícola de Can Feu, així com la de Can Pona, té els seus orígens al segle II aC. I l’actual
pervivència de corredors de comunicació arrenca en les primeres xarxes viàries.
Des de les primeres excavacions als anys 70 i 80 hi ha hagut sobre la taula la possibilitat d’acabar creant
algun tipus d’instal·lació que permetés explicar aquesta evolució, fos en format Museu o en un format
més vivencial. Fins al present no s’ha acabat materialitzant ni tenint en compte, i bona part de l’espai
ha estat ocupat per un parc públic; l’únic record era una escultura que evocava el Neolític i que va
sucumbir al vandalisme.
• Entorns de Can Corbera. Potser perquè està encarat al municipi de Rubí, la importància d’aquest
assentament fins als nostres dies ha passat desapercebut pels quirzetencs. Can Corbera i algun jaciment
proper de Rubí testimonien una ocupació agrícola des d’antic aprofitant diversos torrents i un altiplà
fèrtil: l’antiguitat de l’ús del territori i el seu poblament l’atesten un sepulcre de fossa neolític i sitges
de cereal. Si bé no s’hi han trobat restes d’època romana, als entorns de la casa sembla haver-hi hagut
continuïtat de poblament i aprofitament dels recursos, i potser també més al sud: la parcel·lació
agrícola dels entorns de Sant Feliuet és pròpia de l’època alt-imperial. I és que potser calgui relacionar
l’assentament rural de Can Corbera amb l’existència, en un dels seus límits, d’aquest Sant Feliuet...
que formava part d’una tal Vila de Milans, vil·la que perduraria fins a l’alta edat mitjana, en un
enclavament de culte termenal de gran importància i vigent fins als nostres dies.
Si bé l’evolució dels entorns de Can Corbera ha deixat la mateixa casa atrapada entre vials, polígons i
altres infraestructures (realitat que no ha fet perdre la dignitat de la casa), Sant Feliuet encara té un

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

24

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

I. MEMÒRIA

cert espai de respir al seu entorn, malauradament massa deixat, malgrat les atencions que ha anat
rebent al llarg de la segona meitat del segle XX.
• Can Ponsich i Can Pallàs. Zona apartada dels grans punts de moviment de l’antiguitat, però en un
racó proper amb recursos naturals òptims. L’àrea va ser habitada i segurament conreada des del
Neolític, com atesta la balma de Can Pallàs, i amb indicis d’ús agrícola de tot tipus tant dins el terme de
Sant Quirze com en terrenys propers del terme de Terrassa. Hi abunden les sitges i la ceràmica ibèrica i
constructiva romana, fruit d’assentaments agrícoles. Tot plegat ha pervingut en les dues masies, en
conreus d’origen romà si no anterior.
En els anys de creixement urbanístic del terme, s’ha tingut la sort (si més no de cara al patrimoni) que
per termes jurídics de la propietat no s’han urbanitzat bona part dels terrenys, de manera que el
jaciment a l’entorn de Can Ponsich podria ser analitzat amb més prospeccions. Seria interessant poder
estabilitzar i recuperar la masia de Can Ponsich, d’altra banda de gran interès arquitectònic, abans no
s’enruni. En els darrers anys més d’una entitat local han reivindicat dignificar l’àrea de la Font de la
Riera i els aiguamolls en relació amb el patrimoni arqueològic, de gran interès, i el paleontològic, de
primer ordre. Si als entorns de Can Feu i la Bòbila Madurell no s’ha creat una iniciativa d’aquest tipus,
potser Can Ponsich podria assumir aquesta dinàmica de caràcter naturalístic i històric.
• Vall Suau i Can Barra. L’àrea de Vall Suau i la Bigorra, a vessant de muntanya, s’endevina secundària,
encara que en l’antiguitat potser en relació amb els terrenys agrícoles del que seria Can Ponsich i Can
Pallàs. La zona de muntanya sembla tenir hàbitat i productivitat al bronze i període ibèric i després
dóna la sensació d’haver restat abandonada, però segurament sempre es va tractar d’una zona de
producció secundària dels territoris més propers al riu: Can Barra, on s’han trobat fragments aïllats de
ceràmiques ibèriques i romanes, amb nucli alt-medieval en pervivència fins a l’actualitat tal com
demostren la masia i el molí.
En aquest sector, descartat un nucli ibèric de format poblat al Castellet, l’iberisme deuria assentar-se
en granges, perviure com a partis rusticae d’alguna vil·la que controlés el territori i després reaprofitar
el seu espai en un nucli visigòtic a l’entorn de Can Barra, reforçat posteriorment amb una parròquia i
pervivint amb un mas, en competència amb Sant Quirze a l’altra banda del riu, dalt del turó, així com
amb Sant Feliu, camí enllà i proper a Sant Cugat. El parcel·lari agrari de l’entorn podria coincidir amb
les darreres centuriacions romanes.
Amb l’avinentesa que el peu del turó del Castellet encara no ha estat urbanitzat, només una excavació
més àmplia que la d’urgència duta a terme al dipòsit de contenidors podria aclarir algun dels dubtes de
continuïtat en aquest sector.
• Sant Quirze i Santa Julita. En el que fins avui dia és el nucli principal i històric de poblament, sembla
no haver-hi hagut cap urbanisme ni ús rellevant fins a la tardo-romanitat, tot i que la manca de registres
arqueològics urbans no deixa fer cap tipus d’afirmació. Podria haver substituït part de la dinàmica
poblacional del serrat de Can Feu, que acaba la seva vida en època visigòtica mentre en aquest punt
s’inicia poc abans, a la tardo-romanitat. Les excavacions a la necròpolis de l’església proven l’existència
d’un temple des de l’antiguitat tardana, com feia suposar l’advocació als sants Quirze i Julita, i que a
més de concentrar població medieval en l’àmbit de la sagrera mantindria al seu entorn masos que van
perviure fins fa poc com Can Feliu, Can Pona o fins Can Duran. Aquest nucli aniria creixent
paral·lelament a l’existència del de Can Barra i Sant Pere del Torrent, a més del més allunyat de Sant
Feliuet.
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Finalment, hi ha alguns aspectes arqueològics recents que no havien estat abordats com a tals. D’una
banda dos elements menors d’època moderna associats a masies, un forn de calç i un forn d’obra, que
s’afegirien a d’altres estructures semblants desaparegudes amb les obres de l’autopista Terrassa-Rubí.
De l’altra l’arqueologia més recent associada a la Guerra Civil, treta a la llum amb posterioritat a la
redacció l’any 2000 del PGOU. Aquests són les trinxeres de Galliners; encara que interessants a nivell
local i necessàries dins un inventari més complet, no tenen el valor de conjunts físicament més
rellevants, com les de la línia de l’Ebre. En segon lloc una fossa que va ser localitzada per memòria oral,
excavada i inventariada dins l’interès recent per aquests elements; encara que els resultats no van ser
els que s’esperaven, la resposta popular al monòlit que s’hi va instal·lar és un indici de la importància
que la recerca històrica recent té encara en l’actualitat. Finalment, també cal esmentar una àrea de
batalla on s’han desactivat explosius; no estaria desencaminat fer-hi una recerca de materials, no
només per l’interès arqueològic i de memòria històrica sinó pel perill de possibles explosius encara en
actiu en una àrea de lleure. Només queda pendent la localització d’una anomenada “Corba de la Mort”,
de la qual alguns veïns ens han fet arribar la notícia de la seva existència al mateix temps que ningú ha
comunicat a la redacció d’aquest inventari el lloc on es troba; sembla que no només s’hi van ajusticiar
soldats del bàndol republicà durant la contesa, sinó també alguns represaliats de la immediata postguerra, fets que encara poden implicar algun veí.
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EPÍLEG: DE LA VULNERABILITAT DEL PATRIMONI A OPORTUNITAT PER A LA POBLACIÓ
La història contemporània del nostre país ha posat de manifest que la destrucció del patrimoni pot produir-se
per diferents motius, que van des de les circumstàncies bèl·liques, tant evidents pel que fa a la Guerra Civil,
fins al creixement urbanístic indiscriminat.
A nivell patrimonial, han estat bastant els edificis desapareguts a Sant Quirze del Vallès com a conseqüència
d’aquesta pressió, des de l’anomenada “Torre Gran”, fins a alguns edificis aïllats (com el Mas de la Sagrera)
que contribuïen a conformar la identitat del nucli antic. Encara actualment, alguns edificis amb cert interès,
com la casa del carrer Pompeu Fabra núm. 1 o la torre d’estiueig de “Villa Carolina” estan a punt de ser
enderrocades.
En aquest sentit, l’inevitable pressió demogràfica i creixement al qual s’han vist sotmeses la majoria de les
poblacions que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona a partir de la segona meitat del segle XX ha
comportat la desaparició de nombrós patrimoni que comptava potser amb poc més de cinquanta anys
d’existència, però que contribuïa a conformar el perfil identitari de la població.

Alguns edificis desapareguts: torre d’estiueig, la “torre gran” i casa a la plaça Major

És per això que el catàleg que hem confeccionat pretenem que sigui, apuntant-ho novament i ara com a
desiderata, un instrument de reflexió sobre tots aquells elements que han configurat no tan sols la forma sinó
també la identitat cultural del municipi. Es tracta, certament, d’un catàleg amb vocació “de màxims” i que
probablement encara podria ser més exhaustiu, però pensem –i aquest era el nostre objectiu- que recull
aquells elements essencials per entendre la història i l’evolució del patrimoni de la vila, desenvolupant una
visió del patrimoni que vagi més enllà de l’antiga concepció “monumentalista”, per incorporar altres elements
com la memòria social dels llocs: des dels elements significatius a nivell històrico-arqueològic que marquen les
èpoques antiga i medieval, fins al primer creixement contemporani de la població, determinat per l’arribada
del ferrocarril i l’estiueig, tot això passant per la humanització del paisatge d’època moderna materialitzat
amb la importància de les masies en el territori vallesà i posant en valor, així mateix, l’arquitectura de la
masia com a tipologia pròpia d’un territori i la seva organització geogràfica, econòmica i social.
Finalment, caldria esperar que el present catàleg de patrimoni pogués esdevenir un incentiu per plantejar
noves iniciatives que poden tenir incidència en el mateix desenvolupament de la població, com la potenciació
de la ja existent “ruta Vila Puig” pels espais vitals i de creació del pintor, o la creació de rutes culturals que
integrin Sant Quirze i la seva arquitectura més rellevant (principalment en l’eix avinguda Pau Casals, plaça
Major i carrer Vila Puig) en altres possibles rutes de poblacions properes com Cerdanyola del Vallès o Sabadell i
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que permetin explicar el fenomen de l’estiueig al territori vallesà i també l’emergència industrial de finals del
segle XIX i primer terç del segle XX.
En definitiva, es tracta de considerar la protecció del patrimoni com a una oportunitat i mai com a una
amenaça. Però el patrimoni no deixa de ser també una construcció social, i hi ha d’haver una voluntat de
“creure-hi” per part dels actors que hi són involucrats. El catàleg no és res més que una eina o un element de
transmissió entre aquest patrimoni i els seus primers i més importants destinataris: els habitants de la
població.
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL
1. L’objecte d’aquest Catàleg és la detecció, protecció i conservació dels béns arquitectònics, arqueològics,
urbanístics, històrico-artístics i culturals del municipi de Sant Quirze del Vallès.
2. L’àmbit territorial és tot el terme municipal de Sant Quirze del Vallès.

ARTICLE 2. MARC LEGAL DEL CATÀLEG
Aquest Catàleg queda emmarcat pels següents Decrets i Lleis:

1. Legislació urbanística:
a) TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
b) RLUC: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

2. Legislació patrimonial:
a) Decret de 22 d’abril de 1949 en el qual es protegeixen totes les fortificacions (castells i muralles) de
l’Estat Espanyol i se’ls dóna la consideració de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN).
b) Decret 571/1963 de 14 de març (BOE 30/03/1963) sobre protecció d’escuts, emblemes, pedres
heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i peces similars d’interès històric-artístic, i se’ls dóna la
consideració de Béns Culturals d’interès Nacional (BCIN).
c) Ley del Patrimonio Histórico Español 19/1985 de 25 de juny. En la seva disposició addicional segona
considera BCIN els béns compresos o a que fa referència el Decret de 22 d’abril de 1949, reiterant
d’aquesta manera la consideració de BCIN de les fortificacions.
d) Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. La Llei de Patrimoni estableix les tres categories de protecció:
béns culturals d’interès nacionals (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants
(BIPCC) o béns de protecció urbanística (BPU). La disposició addicional primera, dóna als elements
catalogats pels Plans Generals aprovats amb anterioritat a la data d’aprovació definitiva de la Llei, la
consideració de béns culturals d’interès local (BCIL).
e) Decret 78/2002, de 5 de març, Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. Aquest
decret aprofundeix en la regulació de protecció d’aquest tipus de patrimoni regulant-ne les intervencions,
el tractament de les restes arqueològiques o paleontològiques i el control que ha de fer el Departament de
Cultura de les actuacions que poden afectar el patrimoni arqueològic.
f) Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. D’acord amb
l’article 69.1 de la LUC: ”... les administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que
calgui protegir...”. D’acord amb l’article 95.2 de la RLUC “…els catàlegs de béns protegits, identifiquen els
béns objecte de protecció, contenen la informació física i jurídica necessària en relació amb aquests béns i
estableixen el grau de protecció al qual estan subjectes i els tipus d’intervencions o actuacions
possibles…”.
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Segons la Llei 9/1993 de Protecció del Patrimoni Cultural Català: “El Patrimoni Cultural de Catalunya és
integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per
llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic,
científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels
ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures”.

ARTICLE 3. ÀMBIT TEMPORAL DEL CATÀLEG
1. El Catàleg entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. El Catàleg serà vigent fins que no es produeixi la seva revisió.
3. La seva vigència és indefinida i és causa de revisió si s’alteren les circumstàncies locals, regionals,
demogràfiques o economicoambientals que exigeixin un altre model de protecció del patrimoni.

ARTICLE 4. CARÀCTER DE LES DETERMINACIONS DEL CATÀLEG
Les determinacions del Catàleg prevalen sobre els plans i les normes urbanístiques que afectin els diferents
béns catalogats.

ARTICLE 5. CRITERIS D’INTERPRETACIÓ
1. Prevaldrà sempre la interpretació que ofereixi una solució més favorable per a la millor conservació de
l’edificació o element a protegir.
2. En cas de dubte en la delimitació parcel·lària, prevaldrà la propietat real segons les dades registrals del bé.

ARTICLE 6. DOCUMENTS DEL CATÀLEG I VALOR NORMATIU
1. El present Catàleg està format pels següents documents:
I. MEMÒRIA
II. NORMATIVA
III. PLÀNOLS
IV. FITXES
2. Tenen valor normatiu el capítol II. Normativa, la Normativa inclosa en les fitxes de protecció i els plànols. La
resta del document té valor informatiu.
3. En el cas de contradicció entre la normativa, els plànols i les fitxes de protecció, sempre prevaldrà la
informació específica de les fitxes individualitzades de cada element catalogat.
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TÍTOL SEGON: OBJECTE DE PROTECCIÓ, CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS I NIVELLS DE
PROTECCIÓ
ARTICLE 7. ÀMBIT DE PROTECCIÓ
El Catàleg regula la conservació, millora, restauració, protecció i defensa dels valors artístics, històrics,
arqueològics del patrimoni arquitectònic del terme municipal de Sant Quirze del Vallès i dels seus elements
urbans i d’interès.

ARTICLE 8. BÉNS INCLOSOS
Són susceptibles de protecció pel Catàleg:
a) Els béns culturals d’interès nacional conforme a la legislació vigent o que es trobin en procés de
declaració.
b) Els edificis i els elements o fragments arquitectònics i ornamentals d’interès artístic, històric,
arqueològic, paleontològic, etnològic, típic o tradicional.
c) Els conjunts o perímetres urbans (ambients) per la seva bellesa, transcendència patrimonial, record
històric o valor tradicional.
d) Les obres públiques commemoratives, monumentals, estàtues, làpides, emblemes, pedres heràldiques,
creus de terme, fonts, elements urbans artístics o de memòria històrica, i altres elements d’anàloga
condició o valor documental científic.
e) Les finques en sòl no urbanitzable de situació pintoresca, singularitat topogràfica o record històric.
f) Els parcs naturals i jardins d’interès històric, artístic o botànic.

ARTICLE 9. PROPORCIONALITAT I CRITERIS OPERATIUS DE LA PROTECCIÓ
1. La protecció dels edificis, conjunts o elements, és compatible amb la seva funcionalitat, respectant sempre
els valors objecte de protecció.
2. En el cas d’incoherència entre els criteris de protecció d’aquest Catàleg i el règim urbanístic aplicable,
prevaldrà sempre la protecció de l’element.
3. Són admissibles els usos no específicament prohibits, compatibles amb les exigències de la conservació i
protecció, en els termes de la legislació aplicable. Prevaldran aquells que permetin mantenir millor el bon ús
del patrimoni cultural.
4. Són excepcionals les substitucions d’immobles o les modificacions de volums. Únicament s’autoritzen les que
contribueixen a millorar el conjunt i en qualsevol cas, aquest supòsit, queda especificat a la fitxa de
catalogació.
5. El desplaçament d’elements d’interès local és autoritzable solament quan resulta imprescindible per causa
de força major interès social. L’autorització pertinent s’ha de tramitar en la forma prevista per a la declaració
del bé com a bé d’interès local.
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ARTICLE 10. INCORPORACIÓ DE NOUS BÉNS
1. Els nous jaciments o àrees d’expectativa arqueològica que es puguin descobrir amb posterioritat a
l’aprovació definitiva del POUM quedaran incorporats d’ofici en aquest Catàleg.
2. Qualsevol inclusió o exclusió d’un bé en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Sant Quirze del Vallès
podrà ser promoguda d’ofici, a instància d’interessat o en virtut de l’acció pública. Tota inclusió, a més dels
tràmits establerts en la legislació urbanística i en ladí patrimoni cultural català, complirà les següents
condicions:
a) Incloure un informe previ d’una Comissió tècnica municipal del Patrimoni.
b) Complimentar la fitxa corresponent pel bé objecte de protecció, segons el model del Catàleg.

ARTICLE 11. CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS
El Catàleg de Béns a Protegir 2019, es divideix en tres parts, la primera d’Ambients protegits, i les dues
restants corresponen a les categories de protecció BCIL i BPU que estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català:
a) BCIN: Béns Culturals d’Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni cultural català,
declarats per l’Administració de la Generalitat, que els ha d’inscriure al Registre de Béns Culturals d’Interès
Nacional. Es classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona
d’interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica.
b) BCIL: Béns Culturals d’Interès Local. Són els béns del patrimoni cultural català que tot i la seva
importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns culturals d’interès locals immobles
són declarats pel Ple del ‘Ajuntament en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del Consell
Comarcal en els municipis da menys de cinc mil habitants. També són considerats BCIL els béns immobles
que quan va entrar en vigor la Llei9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en
plans d’urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.
c) BIPCC o BPU: Restants béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció urbanística. Són
aquells béns que, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, arquitectònics,
arqueològics, paleontològics o històrics per formar part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

ARTICLE 12. NIVELLS DE PROTECCIÓ
1. Protecció integral (A)
a) Es protegeix la totalitat del bé.
b) Tots els BCIN tenen protecció integral. Els altres béns poden tenir protecció integral, aquest supòsit
s’especifica a les fitxes individualitzades.
c) Qualsevol element que sigui declarat BCIN posteriorment a l’aprovació definitiva d’aquest Catàleg tindrà
automàticament nivell de protecció A.
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d) Els jaciments arqueològics NO delimitats tenen protecció integral. Una vegada feta la corresponent
intervenció arqueològica el Departament de Cultura determinarà l’abast de l’àmbit de protecció.
Igualment, qualsevol jaciment arqueològic descobert amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest
Catàleg tindrà la mateixa protecció.
2. Protecció parcial (B)
a) Es protegeixen parts del bé.
b) Es protegeix l’àrea de l’edificació que encara conserva els valors arquitectònics i/o històrics.
c) El grau de protecció depèn de cada edificació inclosa en aquesta categoria i queda especificat a les
fitxes individualitzades de cada bé. En alguns casos es protegeixen les característiques més importants de
l’edificació: façanes, volumetria i estructura funcional bàsica, nuclis d’accessos verticals. En d’altres es
protegeix només algun element tant sigui interior com exterior.
d) Els elements inclosos dins d’aquest nivell de protecció poden tenir la consideració de BCIL o BPU.
3. Protecció ambiental (C)
a) Es protegeixen les característiques generals de certs ambients, especificant la regulació en cada fitxa
segons siguin les necessitats específiques de cadascun.
b) Els elements inclosos dins d’aquest nivell de protecció poden tenir la consideració de BCIL o BPU.
4. Protecció documental (D)
a) Es conserven documentalment les característiques, tipologia i entorn del bé protegit, mitjançant
fotografies i plànols(façanes, plantes i seccions) de l’estat actual de l’edificació.
b) Tots els elements inclosos al Catàleg de Béns 2019 tenen protecció documental. Qualsevol intervenció en
els béns catalogats, requerirà d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i de detall.
c) Totes les baixes proposades en aquest Catàleg 2019, tenen també aquesta protecció documental. Una
vegada aprovat aquest document, s’haurà de començar el procés de descatalogació d’aquests elements,
que marca la Llei 9/1993 de 30de setembre del Patrimoni Cultural Català. L’òrgan competent per aprovar la
descatalogació d’un BCIL és la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat.
5. L’Ajuntament ha d’elaborar els corresponents instruments urbanístics de protecció per tal de regular els
conjunts històrics, les zones arqueològiques o els entorns de protecció dels béns culturals d’interès
nacional, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei del Patrimoni Cultural Català. Aquests instruments
urbanístics han d’ésser informats favorablement pel Departament de Cultura de la Generalitat.
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TÍTOL TERCER: INTERVENCIONS EN ELS BÉNS PROTEGITS
ARTICLE 13. OBRES I TIPUS D’INTERVENCIONS
1. Manteniment: tenen per objecte mantenir l’edifici en correctes condicions de salubritat i ornat, sense
alterar la seva estructura i distribució ni ocultar o modificar valors constructius o morfològics.
2. Consolidació: tenen per objecte consolidar, reforçar o substituir elements deteriorats per tal d’assegurar
l’estabilitat de l’edifici i el manteniment de les seves condicions bàsiques d’ús, amb possibles modificacions
menors de la seva estructura i distribució.
3. Restauració: Totes aquelles actuacions que tenen per objecte la preservació de l’element en el seu estat
actual.
4. Rehabilitació: són aquelles actuacions que tenen per objecte la millora de les condicions d’habitabilitat,
estructura i accessibilitat de l’edificació a la que es refereixen, sense que aquestes comportin cap modificació
substancial de les seves característiques tipològiques fonamentals, ni del seu formalisme arquitectònic.
Es podran modificar aquelles característiques del formalisme arquitectònic la conservació de les quals comporti
la impossibilitat d’adaptar l’immoble a les necessitats mínimes en matèria d’accessibilitat, habitabilitat i/o
estructura. Aquest supòsit s’haurà de justificar degudament amb els estudis previs i ser aprovat per la
Comissió.
a) Modernització: Milloren les condicions d’habitabilitat d’un edifici o d’una part, mitjançant la substitució
o modernització de les seves instal·lacions, la redistribució del seu espai interior, tot mantenint les seves
característiques morfològiques.
b) Reestructuració: Afecten als elements estructurals de l’edifici causant modificacions a la seva
morfologia. Es considera reestructuració total quan l’obra afecta al conjunt de l’edifici, inclòs el buidat
interior del mateix, i parcial quan l’obra es realitza sobre part dels locals o plantes de l’edifici o, quan
afectant al seu conjunt, no arriba a suposar la destrucció total del seu interior.
c) Reutilització.
5. Deconstrucció: són aquelles actuacions que tenen per objecte l’enderroc de parts de l’edifici protegit.
Aquestes actuacions hauran d’estar perfectament descrites en el projecte d’enderroc i/o de reforma, explicant
les característiques dels elements a enderrocar també de manera gràfica.
6. Ampliació (remunta): són aquelles actuacions que tenen per objecte l’ampliació i/o recrescuda de la
volumetria general del bé protegit, permetent arribar al sostre màxim que se li atorga amb la limitació de
gàlibs marcada pel planejament vigent i els que es descriguin en les fitxes individualitzades.
7. Desplaçament: són aquelles actuacions que permeten el canvi de localització d’un element protegit en
concret per portar-lo a institucions que garanteixin la seva protecció.
En general, els elements protegits es vinculen a la seva localització i només es permeten els desplaçaments en
casos puntuals. En aquest casos queda especificat a la fitxa individualitzada.
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8. Enderroc: suposa la desaparició, total o parcial, de l’edificació en els casos contemplats i d’acord amb el
procediment específic establert. Prèviament es procedirà a la documentació exhaustiva de l’element en què
s’actua.
9. Intervenció arqueològica: a més de l’estudi de les restes del subsòl, també pot afectar elements construïts
per damunt de la cota zero, que siguin susceptibles de ser analitzats amb metodologia arqueològica (estudi de
paraments, evolució històrico-arqueològica,etc).

ARTICLE 14. DEFINICIÓ D’UNITAT EDIFICATÒRIA I DE FORMALISME ARQUITECTÒNIC
1. En una parcel·la amb front a dos carrers paral·lels es defineix com a unitat edificatòria les diferents parts
edificades que donen front a cadascun dels carrers i mantenen formalitzacions arquitectòniques diferenciades.
En el supòsit que la diferència en planta entre una unitat edificatòria i una altra no estigui marcada per un
canvi de topografia important, un canvi en el formalisme arquitectònic o en les qualificacions i gàlibs proposats
pel planejament en vigència, es considera com a límit l’eix central de la parcel·la.
2. S’entén per formalisme arquitectònic aquells elements bàsics que conformen la tipologia i forma de
l’edificació: façanes, nombre de plantes, distància entre forjats, nuclis d’escala i vestíbuls.

ARTICLE 15. TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ I PROHIBICIÓ D’ENDERROC
1. En els béns culturals es poden realitzar les actuacions previstes a la Llei 9/1993 de 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català, amb les següents precisions:
a) no es podran realitzar obres de nova planta i substitució.
b) no s’admeten les intervencions de reestructuració que afectin als elements que configuren l’estructura
tipològica de l’edificació, més enllà de la necessària en raó a intervencions de rehabilitació; només
s’admeten les de reconstrucció en els casos en què s’utilitzin parts originals i aquelles altres parts que
estiguin suficientment documentades, evitant interpretacions mimètiques a la resta.
c) es pot realitzar augment de volum quan les característiques de la parcel·la ho permetin sense afectar els
valors protegits, si no consta una prohibició específica en la fitxa de protecció corresponent. Les
determinacions de les fitxes de protecció sobre manteniment de volums o façanes comporten que en tot cas
l’autorització de la seva alteració, d’acord amb el planejament que sigui d’aplicació, queda condicionada a
la posta en valor d’aquests elements.
d) no es pot procedir a la demolició sinó és de les parts que comportin la degradació del bé o que
l’eliminació permeti una millor protecció dels valors que justifiquen la declaració del bé.
2. Les intervencions en els béns culturals d’interès local que suposin l’alteració global dels usos o modificació
del volum que no estigui expressament previst en la fitxa corresponent, requereixen el corresponent pla
especial.

ARTICLE 16. INTERVENCIONS PERMESES EN BÉNS CATALOGATS COM A BCIN
1. Seran d’aplicació totes les determinacions contemplades a la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni
Cultural Català.
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2. En els BCIN es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei 9/1993 permet al seu article 35. Criteris
d’intervenció:
1. Qualsevol intervenció en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona
paleontològica d’interès nacional ha de respectar els criteris següents:
a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els
valors que van motivar la declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements,
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar
determinats elements o èpoques.
b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i
arqueològiques del bé.
c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espaial, volumètriques i
morfològiques més remarcables del bé.
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s’utilitzin
parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.
e) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que
l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts
que hagin de ser eliminades.
f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes
del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació.
2. Les intervencions en els conjunts històrics d’interès nacional han de respectar els criteris següents:
a) S’han de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de
l’ambient i de la silueta paisatgística. No es permeten modificacions d’alineacions, alteracions en
l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions d’immobles, excepte que contribueixin a la conservació
general del caràcter del conjunt.
b) Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualsevol altre, tant aèries com
adossades a la façana, que s’han de canalitzar soterrades. Les antenes de televisió, les pantalles de
recepció d’ones i els dispositius similars s’han de situar en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana
de part del conjunt.
c) És prohibit de col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis públics, els de
senyalització i els comercials han de ser harmònics amb el conjunt.
El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de protecció
dels béns immobles d’interès nacional no poden alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l’àrea
ni pertorbar la visualització del bé. En els entorns dels immobles d’interès nacional, és prohibit
qualsevol moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del
territori i qualsevol abocament d’escombraries, runa o deixalles.
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ARTICLE 36. AUTORITZACIÓ DELS CANVIS D’ÚS:
1. Els canvis d’ús d’un monument han de ser autoritzats pel Departament de Cultura, amb informe de
l’Ajuntament afectat, prèviament a la concessió de la llicència municipal corresponent.
2. Els Monuments històrics d’Interès Nacional, només es podran enderrocar (article 32 Llei 9/1993), total o
parcialment, si han perdut els valors que es van prendre en consideració a l’hora de fer-ne la declaració. Abans
de l’enderrocament cal fer tots els tràmits necessaris per a deixar sense efecte la declaració de BCIN. En el cas
de restes d’interès arqueològic en el subsòl cal fer l’actuació arqueològica preceptiva.
3. Pel que fa als Conjunts històrics, Llocs històrics i Zones Arqueològiques, Paleontològiques o d’interès
Etnològic, l’Ajuntament ha d’elaborar un instrument urbanístic de protecció o adequar-ne un de vigent. També
s’haurà d’elaborar en el cas d’entorns de protecció de qualsevol BCIN (Article 33 Llei 9/1993). Aquests
instruments hauran de ser aprovats pel Departament de Cultura.
Els enderrocaments en aquests Béns només es podran efectuar si hi ha el corresponent instrument urbanístic
aprovat, a manca d’aquest només es podran dur a terme amb la prèvia autorització del Departament de
Cultura.

ARTICLE 16. INTERVENCIONS PERMESES EN BÉNS CATALOGATS D’INTERÈS LOCAL (BCIL) I EN LA RESTA DE
BÉNS (BPU)
1. En Béns Culturals d’Interès Local i la resta de Béns Integrants, es podran realitzar les obres i actuacions que
la Llei 9/1993permet per aquesta categoria.
2. Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i restauració, i les de rehabilitació segons els
termes expressats en aquestes normes (article 15).
3. Es permet la deconstrucció de les parts de l’edificació no protegides.
4. Es permet l’ampliació i/o remunta d’algunes edificacions catalogades, seguint els paràmetres marcats en el
planejament vigent i en les fitxes individualitzades.
5. En general no es permet el desplaçament dels elements protegits, a excepció d’algun cas especial. En
aquests casos s’especifica en cada fitxa individualitzada.
6. En el cas de proposar-se l’enderrocament d’algun dels béns catalogats, caldrà redactar el corresponent
expedient de descatalogació. Els béns catalogats no poden ser destruïts. La Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural Català pot acordar no aprovar la descatalogació d’un BCIL. Els propietaris d’aquests béns tenen el
deure de preservació i manteniment.
7. Prèviament a l’execució de qualsevol intervenció que desvirtuï la tipologia edificatòria del bé, caldrà
conservar-lo documentalment en els termes establerts en aquestes normes.

ARTICLE 17. OBRES I TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ EN EDIFICIS AMB VALORS D’ESTRUCTURA TIPOLÒGICA
1. Es poden realitzar els següents tipus d’obres:
a) de manteniment, consolidació i modernització, sempre i quan es mantinguin els valors que justifiquen la
protecció.
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b) pel que fa a les obres de restauració, reestructuració i reconstrucció parcial s’ha d’atendre a les
determinacions específiques de cada fitxa.
2. Si com a conseqüència de la declaració de ruïna s’autoritza l’enderroc de l’edifici, s’han de conservar tots
els elements protegits que tècnicament sigui possible i la nova construcció, que en tot cas ha de mantenir la
façana i els elements no enderrocats, ha de reproduir l’estructura tipològica i la disposició dels elements
comuns que varen justificar la protecció.
3. S’admetran els augments de volum, si no consta prohibició expressa en la fitxa, l’augment de volum no
perjudica els elements que van motivar la protecció i es justifica d’acord amb la qualificació urbanística.
L’edificabilitat l’atorga el pla especial que s’aprova i que acredita la compatibilitat de la protecció i l’augment
de volum.

ARTICLE 18. OBRES I TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ EN EDIFICIS AMB VALORS DE FAÇANA
1. En els edificis amb valors de façana es poden realitzar les obres de manteniment, consolidació,
reestructuració i modernització que no perjudiquin els valors derivats de la façana que és objecte de
protecció.
2. Si com a conseqüència de la declaració de ruïna s’autoritza l’enderroc de l’edifici, s’han de conservar les
façanes protegides.
3. S’admeten els augments de volum, si no consta prohibició expressa en la fitxa. L’augment de volum no ha de
perjudicar els elements que van motivar la protecció i s’ha de justificar d’acord amb la qualificació
urbanística. L’edificabilitat l’atorga el pla especial que s’aprova i que acredita la compatibilitat de la protecció
i l’augment de volum.
4. Pel que fa a la utilització de materials, qualsevol intervenció en façanes protegides requerirà de la
substitució dels baixants de PVC o fibrociment, per d’altres de xapa metàl·lica de secció circular. No
s’admeten els revestiments de morter monocapa, les juntes de treball vistes ni les cantoneres. S’admet la calç
hidràulica en sòcols, la resta de revestiments hauran de ser amb calç aèria de composició tradicional.

ARTICLE 19. INTERVENCIONS PERMESES EN ELS AMBIENTS CATALOGATS
1. Les intervencions permeses dins de l’àmbit de cada ambient catalogat s’especifica en cada fitxa d’ambient
segons en siguin les necessitats de cada zona. S’ajustaran a les següents condicions:
a) Les que figuren en la fitxa de protecció del conjunt, en les fitxes de protecció individuals dels elements
inclosos i en el seu cas en les fitxes urbanístiques.
b) Les resultants d’aplicar la normativa específica urbanística que, en el seu cas, reguli el conjunt.
2. Els edificis que dins d’un ambient no estiguin identificats individualment com a BCIL o BPU, en general es
poden enderrocar i ésser substituïts, sempre que la fitxa i el plànol individualitzat no ho contradigui, d’acord
amb les condicions urbanístiques d’aplicació i les compositives (acabats exteriors, ritmes de forats, cossos
sortints o altres similars) establertes pel conjunt.
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ARTICLE 20. INSTAL·LACIONS I ALTRES
1. Les ordenances municipals corresponents hauran de definir la regulació específica aplicable als edificis
protegits per aquest Catàleg en matèria de:
a) la col·locació de publicitat, rètols, tendals i marquesines
b) les instal·lacions urbanes elèctriques o de telecomunicacions
c) la utilització de maquinària que produeixi vibracions que puguin pertorbar l’edifici o alterar les seves
condicions d’estabilitat.
Les regulacions específiques establertes en relació als béns protegits referents a antenes de televisió, pantalles
de recepció d’ones i dispositius similars, s’han d’entendre preferents a les obligacions establertes en el Decret
sobre infraestructures comuns de telecomunicacions.
3. Les instal·lacions i serveis de tot tipus s’han de realitzar amb autorització municipal i d’acord amb el
principi de mínim impacte sobre els valors protegits. Aquest criteri d’intervenció és especialment d’aplicació
en el cas de manca de regulació específica de les condicions d’implantació de les diferents instal·lacions i
serveis en edificis protegits.
4. Qualsevol intervenció en un edifici protegit en aquest Catàleg requerirà de l’estudi del soterrament de línies
elèctriques per part de les companyies subministradores. En el cas que aquest no sigui possible s’haurà de
col·locar el cablejat de manera que malmeti el mínim possible el bé catalogat, amb l’aprovació i control dels
serveis tècnics municipals.

ARTICLE 21. DECLARACIONS DE RUÏNA
1. Els béns catalogats poden ésser objecte de declaració de ruïna d’acord amb la legislació urbanística.
2. La declaració té els efectes previstos a l’àmbit de les relacions jurídico-públiques i jurídico-privades.
3. La declaració de ruïna no autoritza l’enderroc de l’edificació.
4. La declaració de ruïna no invalida la protecció patrimonial de l’edifici.

ARTICLE 22. DESCATALOGACIONS
Els Béns Culturals d’Interès Local que es proposen descatalogar en el present document, hauran d’iniciar el
procés de descatalogació previst per la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. S’haurà de fer un informe de
l’edificació en els termes establerts a l’article 17.2 d’aquesta llei, prèviament a qualsevol intervenció que
desvirtuï la seva tipologia edificatòria.
Les propostes de descatalogació d’aquest Catàleg no tenen validesa si no són aprovades per la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural.
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TÍTOL QUART: LLICÈNCIES
ARTICLE 23. DOCUMENTACIÓ DE LLICÈNCIES EN PROJECTES EN EDIFICIS PROTEGITS
1. Les sol·licituds de llicència per actuacions arquitectòniques en edificis protegits que exigeixen un projecte
tècnic, complimentaran l’establert a les disposicions generals al respecte i en particular:
a) Memòria justificativa de la solució proposada en el projecte tècnic que inclogui una valoració dels
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats.
b) Estudis previs: aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
c) Plànols e escala 1/50 que continguin les façanes de l’edifici i els edificis contigus.
d) Seccions transversals de l’edifici projectat i els confrontats.
e) Documentació fotogràfica que permeti apreciar les textures i el cromatisme.
f) En els projectes constarà la naturalesa, qualitat i color o colors dels materials a emprar a les façanes.
2. En els casos en què estigui permès l’enderroc, la llicència estarà condicionada a la presentació com a mínim
de la documentació següent:
a) Plànol detallat de les façanes, plantes i seccions a escala 1/100.
b) Reportatge fotogràfic complert de l’edificació existent i del seu entorn.

ARTICLE 24. DOCUMENTACIÓ DE LLICÈNCIES EN FAÇANES CATALOGADES
Les sol·licituds de llicència per actuacions de rehabilitacions i/o restauracions de façanes catalogades
requeriran sempre d’un projecte redactat per un tècnic competent en matèria de patrimoni o per una empresa
especialitzada en restauració. Aquest haurà d’incloure:
a) Memòria justificativa de la solució proposada en el projecte tècnic que inclogui una valoració dels
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats.
b) Estudis previs: aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
c) Plànols e escala 1:50 que continguin les façanes de l’edifici i els edificis contigus.
d) Documentació fotogràfica que permeti apreciar les textures i el cromatisme.
e) En els projectes constarà la naturalesa, qualitat i color o colors dels materials a emprar a les façanes.
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TÍTOL CINQUÈ: RELACIÓ ENTRE PROTECCIÓ I PLANEJAMENT
ARTICLE 25. RELACIÓ ENTRE PROTECCIÓ I PLANEJAMENT
1. Qualsevol planejament derivat que es redacti amb posterioritat a l’aprovació definitiva del present Catàleg,
haurà de respectar les proteccions que es determinin en aquest document.
2. Quan sigui possible l’ampliació edificatòria, el nou volum respectarà les alineacions previstes en el
planejament vigent i les característiques especificades en les fitxes individualitzades.

ARTICLE 26. USOS
1. La protecció dels edificis, conjunts o elements parcials ha de ser compatible amb la seva funcionalitat,
respectant sempre els valors objecte de protecció.
2. Són admissibles els usos no específicament prohibits, compatibles amb les exigències de conservació i
protecció, en els termes de la legislació aplicable, prevalent aquells en què el respecte de les seves exigències
permeten mantenir el bon ús del patrimoni cultural.
3. La modificació de l’ús d’un bé protegit per aquest Catàleg ha de ser autoritzada per l’Ajuntament
assegurant en tot cas el manteniment dels aspectes protegits del bé. El canvi d’ús d’un BCIN ha de ser
autoritzat pel Departament de Cultura de la Generalitat amb l’informe de l’Ajuntament prèviament a la
concessió de la llicència municipal.
4. L’ús i destí dels béns, compatible amb els seus valors, ha de garantir la seva conservació.
5. L’adaptació de les edificacions protegides als diferents usos admesos no podran implicar obres de grau
diferent al contemplat en cada cas d’acord amb el grau de protecció.
6. Són usos prohibits aquells no contemplats en les condicions d’ús de cada zona i aquells que puguin alterar les
condicions objecte de protecció. Prèvia a la concessió de la llicència d’activitat, l’Ajuntament establirà els
usos adients en funció de l’element objecte de protecció.

ARTICLE 27. PLANS QUE INCLOGUIN EN EL SEU ÀMBIT ELEMENTS PROTEGITS
Els plans de millora urbana i els plans especials que comportin la reordenació o modificació del volum
edificable, que incloguin en el seu àmbit finques o parcel·les on s’ubiquen elements protegits o estiguin
associades funcionalment amb aquests, han de preveure necessàriament la rehabilitació de l’element protegit.
El pla justificarà la correcta inserció urbana de la proposta i l’adequació amb l’entorn.
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TÍTOL SISÈ: RÈGIM JURÍDIC
ARTICLE 28. ASPECTES REFERENTS A LA TRANSMISSIÓ
1. L’Ajuntament pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol
dret real:
a) de manera subsidiària sobre els béns culturals declarats d’interès nacional
b) sobre els béns culturals d’interès local.
2.Els titulars dels béns catalogats han de comunicar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fefaentment, llur
intenció de transmetre els béns odrets.
3. El termini per exercir el dret de tempteig serà de dos mesos a comptar des de la notificació a què es
refereix l’apartat 2.
4. Si la transmissió a què es refereix l’apartat 1 no es notifica, l’Ajuntament pot exercir el dret de retracte, en
els mateixos termes establerts pel dret de tempteig, en el termini de dos mesos a comptar des del moment en
què l’Ajuntament tingui coneixement fefaent de la transmissió.

ARTICLE 29. EL DEURE LEGAL DE CONSERVACIÓ
Els propietaris o titulars d’altres drets reals, siguin particulars o entitats públiques o privades, han de mantenir
els edificis i altres béns catalogats, en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

ARTICLE 30. FINALITATS DE LA CONSERVACIÓ
1. El deure de conservació té per objecte preservar i mantenir la integritat dels edificis, elements o conjunts,
per tal d’assegurar el seu valor cultural i patrimonial.
2. L’ús de cadascun dels béns, compatible amb els seus valors, en garanteix la conservació.
3. L’actuació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès envers els béns protegits per aquest Catàleg ha
d’adreçar-se a evitar la destrucció d’edificis, elements o conjunts.
4. S’optarà preferentment sempre per les actuacions de restauració i rehabilitació. La substitució parcial d’un
edifici (encara que estigui permesa a la fitxa individualitzada del bé) serà sempre l’última opció.

ARTICLE 31. DEURES DELS TITULARS
Els titulars de béns d’interès local, protegits per aquest Catàleg, estan obligats a preservar-los i a mantenir-los
en la seva integritat i valor cultural, realitzant les obres de consolidació i millora que evitin el seu
deteriorament, i en especial:
a) les que afecten a la solidesa estructural del conjunt.
b) les que afecten a l’envolvent (cobertes i façanes).
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c) les que evitin les humitats i altres patologies per a la bona conservació de l’edificació.
d) les que facilitin l’accés a la visita del bé.

ARTICLE 32. LÍMITS AL DEURE DE CONSERVACIÓ
1. El cost econòmic que comporti el compliment del deure de conservació en relació als béns protegits
correspon al propietari i a posseïdors i titulars d’altres drets reals, i, en conseqüència no s’assumeix per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès quan es tracti d’obres exigibles a qualsevol propietari i a posseïdors i
titulars d’altres drets reals, per mantenir l’edificació en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
2. La desaparició física del bé protegit com a conseqüència de l’incompliment dolós o negligent del deure de
conservació comporta l’obligació de restituir-lo.

ARTICLE 33. INCOMPLIMENT DEL DEURE DE CONSERVACIÓ
1. L’incompliment del deure de conservació, habilita l’Ajuntament per expropiar l’edifici, amb les mateixes
condicions que la legislació preveu pels béns d’interès nacional, d’acord amb l’article 67 de la llei de
patrimoni.
2. És causa d’interès social l’incompliment del deure de conservació i la situació de perill imminent dels béns
culturals d’interès local, en les condicions establertes pels béns culturals d’interès nacional, d’acord amb
l’article 67.4 de la llei de patrimoni.

ARTICLE 34. MULTES COERCITIVES
1. L’Ajuntament pot imposar multa coercitiva per fer efectiu el compliment dels deures de la propietat dels
béns d’interès local i de les resolucions administratives dictades pel seu compliment.
2. Els límits, el procediment i la quantia, són els que estableix el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC).
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TÍTOL SETÈ: GESTIÓ DELS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL
ARTICLE 35. GESTIÓ DELS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL EXPROPIATS PER INCOMPLIMENT DEL DEURE
DE CONSERVACIÓ
1. L’ajuntament pot rehabilitar directament els edificis adquirits per expropiació forçosa mitjançant qualsevol
de les tècniques de gestió directa atribuïdes per la Llei als ens locals.
2. En el cas que l’expropiació hagi estat instada per un beneficiari, aquest haurà de rehabilitar l’edifici de
conformitat amb les determinacions que per aquest tipus d’obra s’estableixen a la legislació vigent.
3. Es pot establir un cens emfitèutic en favor del rehabilitador, persona física o entitat jurídica, en els termes
de la legislació civil catalana.
4. Per a rehabilitar edificis expropiats es pot constituir un consorci.
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TÍTOL VUITÈ: MESURES PER A FER EFECTIU EL DEURE DE CONSERVACIÓ
ARTICLE 36. EXECUCIÓ DEL DEURE DE CONSERVACIÓ
1.En el supòsit d’incompliment del deure de conservació, l’Ajuntament pot ordenar als propietaris o titulars
d’altres drets reals, l’execució de les obres i actuacions necessàries per a preservar i mantenir els béns objecte
de protecció.
2. Si les obres no fossin executades l’Ajuntament pot procedir a l’execució forçosa en qualsevol de les formes
en que l’autoritza la legislació administrativa general i la de patrimoni cultural.
3. En el cas de perill imminent l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot executar les obres imprescindibles
per a la conservació del bé, sense que sigui necessari un requeriment previ.
4. És causa d’interès social a efectes d’expropiació l’incompliment dels deures de conservació, preservació,
manteniment i protecció establert per als edificis d’interès cultural local.

ARTICLE 37. REPARACIÓ DE DANYS CAUSATS
1. L’Ajuntament ha d’ordenar a les persones o institucions responsables, sens perjudici d’imposar les sancions
que correspongui, la reparació dels danys causats il·lícitament en els béns culturals d’interès local i en els béns
i conjunts protegits urbanísticament.
2. Per ordenar la reparació dels danys causats haurà de dictar les ordres d’execució que en cada cas concret
corresponguin per tal de restituir el bé al seu estat anterior.

ARTICLE 38. RÈGIM D’EXECUCIÓ FORÇOSA
Els actes administratius que imposin obligacions als propietaris, titulars d’altres drets reals o posseïdors de
béns objecte de protecció en aquest Catàleg, seran objecte d’execució forçosa en cas d’incompliment, d’acord
amb la legislació administrativa general i la de patrimoni cultural.

ARTICLE 39. SUSPENSIÓ D’OBRES
Els actes d’ús i edificació que contravinguin les determinacions d’aquest Catàleg seran objecte de suspensió
immediata d’acord amb les determinacions de la legislació urbanística i la de patrimoni cultural.

ARTICLE 40. RÈGIM SANCIONADOR
El règim d’infraccions i sancions relatiu a les condicions contràries a la conservació i protecció dels béns
objecte de protecció en aquest Catàleg és l’establert en la legislació urbanística i en la de patrimoni cultural.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
ÚNICA
El Catàleg i la seva documentació normativa (fitxes, plànols i normativa) no tindran caràcter normatiu en
aquells béns dels que es proposa una protecció diferent a la considerada pel Departament de Cultura de la
Generalitat, en tant no s’hagin descatalogat seguint el tràmit previst per la Llei 9/1993 de 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català.
En tant no es redacti i s’aprovi l’expedient de descatalogació, la protecció vigent serà la considerada per
l’Inventari del
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94805-01

94805-02-A

94805-02-B
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96790-27

96790-26
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94780-01

94780-02
95780-04

96790-25
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J-04

J-04

0007-001

J-04

20910-01

20910-02

J-06

J-09

23875-08
J-05

J-17

J-18

23875-10

47860-01

38863-01
38863-01
38863-01

33860-05

35860-03
33860-11

35860-05

35860-08

33860-16

30866-01

33860-17
38863-01

33860-18
33860-19
33860-49
33860-46

J-03

38863-01
33860-21
33830-02
33850-03

J-24
J-08

33830-03
36850-02

34865-01
33860-27
33860-28

36850-03

33860-29
34854-13 34854-14

34854-01
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36831-14
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36830-27

36831-24

35835-01
35835-02
35835-03
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36830-41

35835-05

J-11

39822-01

39808-01

38795-01

J-20

J-15

38510-01 (B)

38510-01 (A)

94805-01

94805-02-A

94805-02-B
J-16

96790-27

J-23

96790-26
95780-02

94780-01

94780-02
95780-04

96790-25

95780-05

94780-05

94780-06
95780-07

95780-08

J-19

96790-25

94780-10

J-02

39778-19

J-31

J-31

J-31

J-31

0004-021

0004-019

J-01

0008-013

0008-011

J-14

0008-012
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J-10
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J-26

J-27

J-13

J-07

J-28
J-29

J-21
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J-12
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BCIL
Conjunt ambiental de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig) CA-01 .......................................... 61
Conjunt ambiental del carrer dels Pous CA-02 .................................................................. 65
Conjunt ambiental del Carrer Nou
Sindicat agrari
La Patronal

CA-03 ........................................................................ 69

33860-29 ............................................................................................ 72

36850-04 ................................................................................................ 76

Església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita 34865-01 .................................................... 80
Església de Sant Feliuet de Vilamilans 007-09504 ............................................................... 84
Can Duran (el Mas)

37843-01 ...................................................................................... 88

Torre dels Ponsich

23875-08 ....................................................................................... 92

Can Feliu

30866-01.................................................................................................. 96

Dipòsit d’aigua
Can Barra

33850-03 .......................................................................................... 100

38510-01 (A) ........................................................................................... 104

Torre Gorina

38510-01 (B) ......................................................................................... 107

Can Travessa (Les Fonts) 94780-05 ............................................................................... 111
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Can Viver de la Serra 0008-011 / 0008-012 ..................................................................... 122
Can Llobateres

0007-001........................................................................................... 126

Can Corbera
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Can Vinyals
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Can Camps
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Casa Vila-Puig
Villa Rosario
Villa Gertrudis

33860-05............................................................................................ 142
36850-03.............................................................................................. 145
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Can Casarramona

35840-25 ....................................................................................... 153

Passeig de les Magnòlies, 4

94780-02 ............................................................................ 156

Passeig de les Magnòlies, 2

94780-01 ............................................................................ 159

Passeig de les Magnòlies, 12bis
Carrer de les Magnòlies, 20
Passeig de les Moreres, 1

94780-06 ................................................................... 162

94780-10 ........................................................................... 165
94805-02-A ........................................................................... 168

Passeig del Ferrocarril, 4 95780-02 ............................................................................... 171
Estació dels Ferrocarrils Catalans 39808-01 ..................................................................... 174
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Conjunt ambiental de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig)

CA-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig

UTM (ETRS89):

423272, 4598383

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície carrer:

2.543 m²

Número de plantes:

Entorn de PB+1

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

Xi Carrers de prioritat invertida

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Ambiental

Núm.:

CA-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

C. Ambiental

Altres proteccions:

BCIL: 33860-29, 34865-01, 33860-05

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

BPU: 33860-21, 33860-46, 33860-49, 33860-19, 33860-18,
33860-17, 33860-16, 33860-11, 33860-28, 33860-27,
34854-01, 34854-14, 34854-13, 33860-49
ELEMENTS PROTEGITS:
Es proposa protegir tot el front de façanes que mantenen aquesta homogeneïtat tant en alçada com en tipologia de l’edifici.

VISTA D’ALGUNES FAÇANES

FAÇANES DEL MATEIX CARRER
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Façanes carrer Vila Puig

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edificis entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta de façanes característiques d’un tipus definit de casa entre mitgeres, ben reconeixible als principals carrers i que tenen com a
característica comuna l’amplada de la parcel·la, i l’alineació de les façanes. Podem considerar que es tracta de vegades d’habitatge tant
agrícola com obrer en terreny urbà, que amb el temps anirà guanyant en profunditat i en alçada i a l’originària planta baixa i pis se li pot afegir
encara un pis superior. Serà habitual que la d’antuvi petita finestra del primer pis es converteixi en un balcó i que la finestra de la planta
baixa, situada vora la porta, guanyi en llargada i sigui protegida per una reixa, mentre que l’entrada es farà sovint per una mena de cancell
amb portes opaques.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les fitxes
individualitzades dels béns protegits de dins de l’àmbit.
- Les edificacions no protegides poden ser substituïdes, podent arribar a exhaurir l’alçada màxima permesa per les determinacions
urbanístiques, sempre i quan mantinguin la tipologia pròpia de l’ambient segons art 19 de la normativa d’aquest catàleg.
- Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi de façanes.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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1996.
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Arxius
Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

L’EDIFICI POC DESPRÉS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ (ARXIU GIHSQ)
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Conjunt ambiental del carrer dels Pous

CA-02

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous

UTM (ETRS89):

423274, 4598269

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície carrer:

184 m²

Número de plantes:

Entorn de PB+1

Titularitat:

Pública
2 ORTOFOTO 2017

e 1:2.500

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.500

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

Xi Carrers de prioritat invertida

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Ambiental

Núm.:

CA-02

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

C. Ambiental

Altres proteccions:

BPU: 34858-07, 34858-05, 34858-04, 34858-03, 34858-02,
34858-01

ELEMENTS PROTEGITS:
Es proposa protegir tot el front de façanes que mantenen aquesta homogeneïtat tant en alçada com en tipologia de l’edifici.

DETALL D’UN DELS EDIFICIS DEL CARRER
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Carrer dels Pous

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edificis entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DETALL D’UN DELS POUS

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta de façanes característiques d’un tipus definit de casa entre mitgeres, ben reconeixible als principals carrers i que tenen com a
característica comuna l’amplada de la parcel·la, i l’alineació de les façanes. Podem considerar que es tracta de vegades d’habitatge tant
agrícola com obrer en terreny urbà, que amb el temps anirà guanyant en profunditat i en alçada i a l’originària planta baixa i pis se li pot afegir
encara un pis superior. Serà habitual que la d’antuvi petita finestra del primer pis es converteixi en un balcó i que la finestra de la planta
baixa, situada vora la porta, guanyi en llargada i sigui protegida per una reixa, mentre que l’entrada es farà sovint per una mena de cancell
amb portes opaques.
En el cas del carrer dels Pous, a aquestes característiques comunes s’afegeix la presència dels volums externs dels pous-cisterna que donen
nom al carrer.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les fitxes
individualitzades dels béns protegits de dins de l’àmbit.
- Les edificacions no protegides poden ser substituïdes, podent arribar a exhaurir l’alçada màxima permesa per les determinacions
urbanístiques, sempre i quan mantinguin la tipologia pròpia de l’ambient segons art 19 de la normativa d’aquest catàleg.
- Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi de façanes.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
Bibliografia
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Arxius
Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Conjunt ambiental del Carrer Nou

CA-03

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou

UTM (ETRS89):

423456, 4598169

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície de carrer:

897 m²

Número de plantes:

Entorn de PB+1

Titularitat:

Pública
3 ORTOFOTO 2017

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

Xi Carrers de prioritat invertida

Observacions:

-

e 1:5.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Ambiental

Núm.:

CA-03

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

C.Ambiental

Altres proteccions:

36831-44, 36831-14, 36831-15, 36831-50, 36831-20, 35840-10

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es proposa protegir tot el front de façanes que mantenen aquesta homogeneïtat tant en alçada com en tipologia de l’edifici.

FAÇANES DEL CARRER NOU
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Façanes del carrer Nou

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edificis entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
FAÇANES DEL CARRER NOU

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta de façanes característiques d’un tipus definit de casa entre mitgeres, ben reconeixible als principals carrers i que tenen com a
característica comuna l’amplada de la parcel·la, i l’alineació de les façanes. Podem considerar que es tracta de vegades d’habitatge tant
agrícola com obrer en terreny urbà, que amb el temps anirà guanyant en profunditat i en alçada i a l’originària planta baixa i pis se li pot afegir
encara un pis superior. Serà habitual que la d’antuvi petita finestra del primer pis es converteixi en un balcó i que la finestra de la planta
baixa, situada vora la porta, guanyi en llargada i sigui protegida per una reixa, mentre que l’entrada es farà sovint per una mena de cancell
amb portes opaques.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les fitxes
individualitzades dels béns protegits de dins de l’àmbit.
- Les edificacions no protegides poden ser substituïdes, podent arribar a exhaurir l’alçada màxima permesa per les determinacions
urbanístiques, sempre i quan mantinguin la tipologia pròpia de l’ambient segons art 19 de la normativa d’aquest catàleg.
- Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi de façanes.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
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Sindicat agrari

33860-29

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de la Vila

UTM (ETRS89):

423311, 4598323

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386029DF2938N

Superfície de parcel·la:

777 m²

Sostre construït:

1.267 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
4 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-29

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Inventari el patrimoni

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

arquitectònic de la Generalitat.

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures i elements decoratius.

FAÇANA PRINCIPAL

DETALL DE LA FAÇANA LATERAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Sindicat agrari

Any / època / Estil:

1927 / Noucentisme

Tipologia:

Edifici entre mitgera i cantoner

Ús original:

Recreatiu

Ús actual:

Establiment d’hosteleria

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
FAÇANA POSTERIOR

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, amb planta baixa i un nivell superior. Fou construït l’any 1927 com a lloc de reunió i recreació de la classe
obrera, en confrontació amb l’edifici de la Patronal, adreçat a les classes més benestants. A la planta baixa hi ha dues portes simètriques als
extrems, mentre el cos central està definit per tres grans finestrals de perfil mixtil·lini. A pis superior, l'espai central ubica tres finestrals
d'idèntiques mides i tipologies (conjuminació rectangular i arc de mig punt a la part superior) separats entre sí per un pany de paret, que
presenten motllures decoratives a nivell de l'arrencament de l'arc. Per donar accés a l'exterior, hi ha una balconada correguda que uneix els
tres finestrals amb una barana senzilla. A cada costat, sengles finestres rectangulars emmarcades amb motllures (ara tapiades) sobre
motllura d'òcul. Com a elements divisoris dels espais exteriors, motllures de pilars adossats acabats en capitells dins de la tipologia
"compostos", volutes i fulles (jònic més corinti). Després d'una motllura amb filera de dentellons, la cornisa té en el mig un plafó sobresortint
amb fons de rajola blanca de ceràmica, on s'inscriu el nom de l'entitat i una data, potser la de construcció de l'edifici, que segons indica
correspon a la fundació. Tot està inscrit dins d'una orla decorativa que segueix el mateix ritme ondulant de la motllura superior que emmarca
la cornisa.
A la façana lateral encara es pot veure, al pis superior, l’espai on hi havia la màquina de cinema que va funcionar fins als anys 80. La façana
posterior, sense obertures, mostra l’aparell constructiu fet íntegrament de maó, com era habitual en moltes construccions quirzetenques de
l’època.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

L’EDIFICI POC DESPRÉS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ (ARXIU GIHSQ)
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La Patronal

36850-04

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Pau Casals, 86-88

UTM (ETRS89):

423451, 4598324

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3685004DF2938N

Superfície de parcel·la:

1.037 m²

Sostre construït:

1.280 m²

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari de 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36850-04

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Inventari del Patrimoni arquitectònic de la Generalitat.

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volum, coberta, obertures i elements decoratius.

FAÇANA PRINCIPAL

DETALL DECORATIU
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

La Patronal

Any / època / Estil:

s.XX (1922)

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Recreatiu / Sala de ball i cafè

Ús actual:

Sala Polivalent

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
FAÇANA I ANNEX

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici construït com a espai recreatiu per a les persones benestants de la població, per la qual cosa fou conegut com la “Patronal”, en
contrast amb el que seria el “Sindicat agrari”. També fou, després de la guerra civil, seu de l’anomenat “Café Español”. De planta rectangular,
és un edifici amb dues plantes i cobert a doble vessant. La façana està definida per dos cossos horitzontals: un primer cos on s’hi obren cinc
grans arcades amb arc peraltat, separades per pilastres acanalades que imiten l’arquitectura clàssica, tan admirada pel Noucentisme. Una
cornisa també d’imitació clàssica separa aquest primer cos del cos superior, definit per un coronament triangular, quasi a manera e frontó i on
s’hi veuen dues petites obertures el·líptiques amb celosies que simulen les quatre barres i una arcada cega a la part central. També en
aquest frontó es manté la continuïtat de les pilastres, per bé que de manera més senzilla i sense decoració.
Una de les singularitats principals de l’edifici és que està fet de maó, cuit al forn de Can Feliu i qu, malgrat ser considerat un material “pobre”,
havia estat recuperat per l’arquitectura modernista i amb la noucentista segueix essent utilitzat. A la planta baixa l’edifici disposa d’una sala
d’exposicions i d’un espai polivalent per a espectacles de petit format, amb una capacitat per a 265 persones, mentre la planta de dalt, també
anomenada Sala Històrica, té una capacitat per 206 persones i acull actes relacionats amb les arts escèniques (obres de teatre i concerts) i
té escenari i graderies plegables.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
Arxius: Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

LA PATRONAL I DUES TORRES DURANT LA NEVADA DE 1962 (ARXIU DEL GIHSQ)
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Església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita

34865-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de la Vila

UTM (ETRS89):

423373, 4598348

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3486501DF2938N

Superfície de parcel·la:

2.232 m²

Sostre construït:

1.939 m²

Número de plantes:
Titularitat:

Privada (Propietat del Bisbat)
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34865-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat, J-24

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums (cos de l’edifici i campanar), façana i obertures.

FAÇANA PRINCIPAL I CAMPANAR

DETALL DE L’INTERIOR
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita

Any / època / Estil:

ss.XII / XVIII / XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Edifici religiós

Ús original:

Església

Ús actual:

Església

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
ESGLÉSIA NOVA PER AL CULTE ACTUAL

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici d’una sola nau, que conserva la planta de base romànica, però essent tot l’edifici molt modificat al llarg dels segles. Les restes de
l’església antiga es podrien identificar en estructures de l’antic campanar d’espadanya integrades en l’actual torre campanar.
Aquestes restes es poden concretar en els tres muntants que delimitaven, en el seu moment, els dos ulls del campanar d’espadanya i que
són situats sobre la façana de ponent de l’església actual. Aquests muntants són formats per gruixudes pilastres de pedra i malgrat totes les
reconstruccions que desvirtuen el seu aparell, encara és possible observar una certa regularitat. El seu gruix és de 0’90 d’amplada i d’1’80 de
profunditat i és el mateix que té la paret de ponent de l’edifici. D’aquestes façanes de ponent tan gruixudes, sense cap altra funció en principi,
que tancar la nau i fer de suport al campanar d’espadanya, en tenim altres exemplars al Vallès, com ara Sant Julià d’Altura i Sant Vicenç de
Jonqueres, totes dues també amb un mur de ponent de 2 metres de gruix aproximadament. De fet, tots tres casos eren parròquies foranes de
Sant Pere de Terrassa, mantenint una forta relació entre elles.
Les restes que s’han pogut examinar no són suficients per donar una datació molt precisa. Hom va obrir capelles als murs de la nau i ara són
totalment arrebossats. L’únic lloc on s’ha pogut observar l’aparell de la fàbrica ha estat precisament al campanar, que ens dona una data de
construcció relativa entre els segles XI i XII.
L'actual retaule és una obra dels anys 60 feta per l'escultor Juvanteny i imita el retaule gòtic, alguns restes del qual es conserven al Museu
Diocesà de Barcelona.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
La primera referència de l’església com a parròquia és de l’any 1114. Anteriorment ja s’esmenta almenys el 1013 com Sant Quirze de
Galliners, però seria refeta i consagrada el 1050 pel bisbe Guislabert de Barcelona, que la sobmeté als dominis del monestir de Sant Cugat.
A partir del segle XIII també apareix esmentada com Sant Quirze de Terrassa.
El creixement demogràfic entre els segles XVII i XVIII va fer que el temple romànic aviat quedés insuficient, per la qual cosa el 1693 els veïns
decidiren ampliar l’església. L’obra es va dur a terme entre els anys 1701-1702, realitzada pel mestre d’obres de Cardedeu Joan Picassó,
comportant l’enderrocament de bona part del temple primitiu. Per construir el nou temple es van utilitzar els materials procedents de
l’esglesiola de Sant Pere dels Torrents, que fou destruïda a tal efecte, i que estava situada en les proximitats de Can Barra, en el paratge
encara avui conegut com el “camp de Sant Pere”. A l’interior, que ja contenia un retaule gòtic -avui al Museu Diocesà de Barcelona-, es feu
també un retaule barroc per l’escultor Joan Vila, fet el 1708 i daurat l’any 1722 pel sabadellenc Miquel Ferran.
Finalment, la darrera gran reforma constructiva fou la del campanar, fet de nou l’any 1912.
També s’enderrocà la rectoria i es construí, davant el creixement tant ràpid de la població la segona meitat del segle XX, una nova església
per a la celebració del culte ordinari, quedant l’església antiga per a ocasions extraordinàries.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

Arxius
Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IMATGES CORRESPONENTS A L’ARXIU DEL GIHSQ
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Església de Sant Feliuet de Vilamilans

007-09504

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carretera de Molins de Rei a Sabadell, km 13’5.

UTM (ETRS89):

420409, 4595891

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00709504

Superfície de parcel·la:

557.219 m²

Sostre construït:

411 m²

Número de plantes:
Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

007-09504

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, J-21, J-22

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

ELEMENTS PROTEGITS:
En tant que proposem aquest edifici com a BCIL, pels valors d’antiguitat, singularitat arquitectònica i rellevància en la memòria històrico-social
de la població, es proposa una protecció integral de l’edifici pel que fa a volums, obertures, elements estructurals i decoratius. Tenir en
compte la custòdia a l’interior de l’ara paleocristiana i la presència d’unes pintures neoromàniques.
També proposem la protecció de l’entorn més immediat, com el mur de tancament i el perímetre que permet la celebració anual d’un aplec,
de manera que l’edifici pugui mantenir aquests que avui li donen singularitat i rellevància.

VOLUM DE L’EDIFICI, VIST DES DE LA CAPÁLERA

ABSIS LATERAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Església de Sant Feliuet de Vilamilans

Any / època / Estil:

ss.X-XII (amb reformes posteriors d’època moderna

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Culte / religiós

Ús actual:

POUM

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Malgrat ser una creació contemporània, destaquen per

i contemporània).

IMATGE DE L’INTERIOR, AMB LES PINTURES
NEORÒMÀNIQUES A L’ABSIS CENTRAL I EL LATERAL.

la seva singularitat els murals neoromànics de l’interior.
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
La font que recull una descripció més detallada de l’estructura i característiques de la capella de Sant Feliuet de Vilamilans (també coneguda
popularment com de “Vilamilanys”) és la Catalunya romànica, a la qual ens remetem íntegrament:
“És un edifici de planta en forma de creu composta per una nau rectangular encapçalada pel costat de llevant per un absis de planta
lleugerament trapezoïdal, i dos absis laterals situats un a cada costat de la nau que comparteixen l’eix de simetria. Tot i que mantenen el
mateix eix de simetria, la tipologia de les plantes dels absis és diferent: l’absis del costat de tramuntana té una planta semicircular, tal i com
es pot apreciar per l’interior, en canvi, per l’exterior la forma és rectangular. L’absis del costat de migdia és de planta rectangular, tant per
l’interior com per l’exterior.
La nau és coberta per una volta de canó seguit que és generada per un arc apuntat. Hom va bastir, en l’intradós de la volta, un arc toral amb
la intenció de reforçar-la o, més exactament, per forma un creuer inexistent. Aquesta nau s’obre a l’absis central pel costat de llevant, on,
mitjançant la introducció d’un arc intermedi, també apuntat, realitza la gradació entre l’amplada de la nau i la de l’absis. Els absis de
tramuntana i el central també són coberts per voltes de canó apuntades; l’arc apuntat de la volta de l’absis central és gairebé imperceptible.
L’absis de tramuntana és cobert per una volta de quart d’esfera, que s’obre directament a la nau. Un arcada, també amb arc apuntat, dona
accés a l’abis de migdia. La volta de la nau, l’arc toral i l’arc intermediari entre la nau i l’absis cent ral són de nova construcció.
L’interior d’aquest edifici és il·luminat per sis finestres, de les quals dues són situades a l’absis central, una a l’absis de migdia i les tres
restants a la nau, una a cada mur. De totes aquestes finestres les més interessants són les obertes en els murs de la nau, totes tres són
d’una sola esqueixada i tenen l’arc de mig punt monolític. Hom va marcar en aquest lloc unes línies incises que ressegueixen l’arc i que
simulen dovelles; en la finestra del mur de ponent han estat esborrades per l’erosió els agents atmosfèrics. La finestra de la façana de llevant,
situada al centre de l’absis central, és de doble esqueixada i d’arc de mig punt. Les altres dues són més modernes.
L’accés a l’edifici és per una porta, situada en el mur de migdia, que té l’arc de mig punt fet amb dovelles de mida mitjana amb un arc
extradossat de pedres molt primes que el ressegueixen.
Sobre el mur de ponent s’alcen tres pilastres de pedra que defineixen un campanar d’espadanya de dues obertures. Els murs d’aquesta
edificació són llisos i sense cap mena d’ornament. Només hi ha una pedra, situada en l’aresta que forma el mur de migdia quan es troba amb
l’absis central, que presenta un relleu amb una figura zoomòrfica.
L’aparell d’aquests murs és fet amb pedres de riu disposades en filades horitzontals, força uniformes en els murs de l’absis central i no tan
uniformes en els de la nau i l’absis de tramuntana. S’observen algunes filades amb pedres disposades en forma d’espiga de peix al mur de
ponent”.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Un fet curiós de la història d’aquest temple és que el document més antic amb el qual se’l pot relacionar no és un pergamí, sinó un testimoni
material, com és la magnífica ara paleocristiana, dels segles V o VIè, que avui es custodia a l’interior de l’edifici. Amb una delicada inscripció
d’epigrafia llatina, referent al mateix sant, la peça dóna compte del culte en el mateix lloc, per bé que no hi ha altra documentació concreta
que ho justifiqui. A la mateixa ara hi ha, en forma de grafit, una inscripció referent a l’abat Donadeu de Sant Cugat, que no sabem si hauria
pogut consagrar l’església del segle X. Així mateix, l’església ja apareix documentada l’any 986 al precepte del rei Lotari. També es conserva
un document de 1036 en el que un tal Riculf dóna diners per a la constucció, que podria veure’s ampliada.
El cas és que serà a partir del segle XIV, en part com a conseqüència de la fam i les pestes, que la feligresia disminuirà notablement i
l’església s’unirà en una sola porcuradoria a les de Campanyà i Vallvidrera, fins que al segle XV passarà ja a ser sufragània de l’església de
Sant Quirze de Galliners (l’anterior Sant Quirze del Vallès). Finalment, des de la construcció l’any 1939 de l’església del Roser de les Fonts,
Sant Feliuet passa a dependre d’aquesta.
L’activitat més rellevant que manté aquest temple és l’aplec anual, equiparable a la funció d’aglutinament sòcio cultural que tenen algunes
ermites de la zona, com la de Sant Muç de Rubí.
Bibliografia
Catalunya Romànica. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, vol. XVIII. Enciclopèdia catalana, 1991.
Arxius
Portal web Memòria digital de Catalunya (consulta online dels arxius fotogràfics del Fons Salvany i del Centre Excursionista de Catalunya.
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IMATGES CORRESPONENTS ALS ARXIUS FOTOGRÀFICS SALVAN (LES DUES PRIMERES) I DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA LA TERCERA,
CORRESPONENT A UN DELS APLECS CELEBRATS A L’ERMITA.
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Can Duran (el Mas)

37843-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Av. Camí del Mas 9

UTM (ETRS89):

423660,4598299

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3784301DF2938S

Superfície de parcel·la:

2.053 m²

Sostre construït:

171 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

37843-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, coberta i obertures. Elelments que, malgrat el canvi d’ús, garanteixen el manteniment i la identificació amb la tipologia de masia
d’època moderna. Proposem també una protecció de l’entorn, que garanteixi el caràcter mínimament aïllat de l’edifici.

FAÇANA PRINCIPAL

DETALL DE LA FAÇANA PRINCIPAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Duran (El Mas)

Any / època / Estil:

s.XVI

Tipologia:

Edifici aïllat / antiga masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge / Oficines

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Actualment es troba en sòl urbà.
FAÇANES POSTERIORS

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos i cobert als quatre vents. És tracta de la tipologia de masia, de les descrites per
Josep Danès, més relacionada amb un tipus d’arquitectura més senyorívola, equiparable a edificis també de l’època com el Castellnou de
Llinars del Vallès, Can Cabanyes d’Argentona o el Castell d’Orriols, sense tenir, però, pati interior. Mentre que a les façanes posteriors s’hi
obren algunes finestres de manera més aviat arbitrària i probablement en moments diferents, la façana principal té un eix central ben definit
pel portal adovellat, un finestral central i tres petites finestres al nivell superior, formant una galeria de solana. Al primer pis hi ha dues
finestres més, una a cada banda de la central.
Era propietat de la família Duran de Sabadell. Els masovers hi instal·laren un restaurant, obert fins a mitjans dels anys 60 i compaginaven
aquesta activitat amb les tasques agrícoles.
A molt poca distància de la masia hi havia la font de les Morisques, també coneguda (sobretot a Sabadell) com la font de la Taula Rodona, i
que donà origen a l’actual parc de les Morisques. També a prop hi havia la font del Canó, que s’utilitzava per regar l’horta dels voltants.
La finca del Mas Duran tenia una superfície de 548.000 m², dels quals 247.600 eren dedicats al cultiu de la vinya, 281.000 eren de secà i
18.800 d’horta.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
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Arxius: Arxiu del GIHSQ
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Torre dels Ponsich

23875-08

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Camí de Can Ponsich

UTM (ETRS89):

422135, 4598607

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2387508DF2928N

Superfície de parcel·la:

71.686 m²

Sostre construït:

679 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà no consolidat

Qualificació:

Sistema d'equipaments comunitaris,
E-Ee Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

23875-08

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, J-05, J-18

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, coberta i obertures. Elements que, malgrat el canvi d’ús, garanteixen el manteniment i la identificació amb la tipologia de masia
d’època moderna. Proposem també una protecció de l’entorn, que garanteixi el caràcter mínimament aïllat de l’edifici.

FAÇANA PRINCIPAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Torre dels Ponsich

Any / època / Estil:

s.XVI-XVIII

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge abandonat

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:
VISTA POSTERIOR

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos i cobert als quatre vents. És tracta de la tipologia de masia, de les descrites per
Josep Danès, més relacionada amb un tipus d’arquitectura més senyorívola, equiparable a edificis també de l’època com el Castellnou de
Llinars del Vallès, Can Cabanyes d’Argentona o el Castell d’Orriols, sense tenir, però, pati interior. Mentre que a les façanes posteriors s’hi
obren algunes finestres de manera més aviat arbitrària i probablement en moments diferents, la façana principal té un eix central ben definit
pel portal adovellat, un finestral central (convertit en balcó) i tres petites finestres al nivell superior, formant una galeria de solana. Al primer
pis hi ha dues finestres més, una a cada banda de la central.
S’hi afegí amb posterioritat, probablement al segle XVIII, un cos lateral al cantó dret.
Era propietat de la família Ponsich, amb casa pairal a Sarrià (Barcelona). La finca tenia una superfície de 946.676 m², dels quals 176.000
eren de cultiu de la vinya, 461.000 eren de bosc, 1.676 de cultiu de secà i 308.000 de terra erma.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
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1999.
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Arxius
Arxiu Fotogràfic del Grup d’Investigació Històrica de Sant Quirze (GIHSQ)
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARXIU DEL GIHSQ

Foto Antoni Gallardo, 1926. Estudi de la Masia Catalana, Arxiu Fotogràfic CEC [font:
MEMORIA DIGITAL DE CATALUNYA].

Foto Antoni Gallardo, entre 1900 i 1936. Estudi de la Masia Catalana, Arxiu
Fotogràfic CEC [font: MEMORIA DIGITAL DE CATALUNYA].
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Can Feliu

30866-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Enric Morera 9505

UTM (ETRS89):

422846, 4598388

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3086601DF2938N

Superfície de parcel·la:

17.779 m²

Sostre construït:

2.602 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari de 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

30866-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat, J-03

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.
Proposem una protecció de l’entorn, que garanteixi el caràcter mínimament aïllat de l’edifici.

DUES VISTES DE LA FAÇANA PRINCIPAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Feliu

Any / època / Estil:

ss.XVIII- XIX

Tipologia:

Edifici aïllat / Antiga masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Municipal

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA DE LA MASIA AMB EL PARC ON ES SITUA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici estructurat segons el tipus de masia de perfil basilical, amb tres crugies –la central més elevada. La coberta és a doble vessant, amb el
carener perpendicular a la façana. La planta baixa presenta tres obertures, essent la central la porta d’entrada, flanquejada per dos finestrals.
Al primer pis hi ha tres obertures més –en aquest cas, tres balcons-, que coincideixen en línia vertical amb les inferiors. I en el tercer nivell,
corresponent només a la part central de la façana, tres petites finestres d’arc de mig punt imiten la tradició de les galeries de solana.
Malgrat el seu actual aspecte aïllat, tenia al seu voltant un conjunt d’edificacions que constava de cases per als masovers, quadres per al
bestiar, un gran celler amb el seu cup i un ampli moll per descarregar les portadores de raïm. En construir la urbanització es van enderrocar
les masoveries i el celler, i l’aspecte actual és el de l’antiga “casa dels amos”, reformada per l’Ajuntament per destinar-la a usos municipals.
Al costat de l’era de la masia hi havia un forn d’obra, amb els maons del qual es feren les estructures porxades que encara es conserven i
també els que serviren per construir l’edifici de La Patronal.
Entre els anys 1915 i 1935 la finca va viure un moment de gran esplendor. Era propietat del Sr. Pladellorens, originari de l’Alt Penedès, i tenia
un sofisticat sistema de regadiu, amb unes canalitzacions d’obra que portaven l’aigua a la zona dels horts i que abastiren el poble durant
molts anys.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
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Arxius
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PART POSTERIOR DE CAN FELIU SEGONS UNA IMATGE ANTIGA
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Dipòsit d’aigua

33850-03

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Pompeu Fabra 39 (B)

UTM (ETRS89):

423193, 4598362

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3385003DF2938N

Superfície de parcel·la:

96 m²

Sostre construït:

21 m²

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

T Sistema de serveis tècnics

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33850-03

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

La integritat de la estructura, com a element singular que permet explicar un moment important de la història i el desenvolupament urbanístic
de la vila.

ESTRUCTURA DEL DIPÒSIT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Dipòsit d’aigua

Any / època / Estil:

1920

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Dipòsit d’aigua

Ús actual:

Dipòsit d’aigua

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
ALTRE DIPÒSIT A LA ZONA NORD DE LA VILA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’un dipòsit cilíndric de ciment, amb una gran presència visual en el nucli de població de la primera meitat del segle XX. Es construí
per abastir la zona de les noves torres d’estiueig –avui romanen sobretot les de l’avinguda Gaudí. La seva singularitat rau en la importància
que tingué en la configuració d’un espai pensat com a ciutat-jardí, en un moment crucial per al desenvolupament urbanístic (molt vinculat al
fenomen de l’estiueig i la segona residència) de les viles vallesanes. Es pot comparar, per bé que amb menys monumentalitat, amb la torre
de les aigües de Sabadell.
Amb posterioritat se’n construí un altre a la part nord de la població.
A finals de 2017 s’hi dugué a terme una intervenció per restaurar-lo del deteriorament general que patia. L’actuació consistí en donar-li una
capa d’imprimació i reparar la base. També es reforçà l’estructura de les jàsseres amb bandes de fibra de carboni i es protegí la superfície
amb pintura plàstica.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
Bibliografia
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARXIU FOTOGRÀFIC DEL GIHSQ
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Can Barra

38510-01 (A)

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de Can Barra

UTM (ETRS89):

423501,4597730

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3581001DF2938S

Superfície de parcel·la:

28.803 m²

Sostre construït:

1.471 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Pública / Municipal
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E-Ed Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

38510-01 (A)

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat.

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

FAÇANA PRINCIPAL

FAÇANA I GALERIA DES DE L’EXTERIOR
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Barra

Any / època / Estil:

ss.XVII-XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Equipament municipal

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA GENERAL DE CAN BARRA I CAN GORINA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Masia de planta rectangular i corresponent al tipus 2 estudiat per Danès, amb tres crugies i coberta a doble vessant, amb el carener
perpendicular a la façana. De planta baixa i dos pisos, el nivell inferior està centrat per la porta, d’arc rebaixat i que té una finestra a cada
bana. Al primer pis, les obertures segueixen l’eix vertical de les inferiors, essent en aquest cas tres balcons. Finalment, el darrer nivell, que es
corresponia amb la zona de golfes, està elimitat per tres finestres d’arc de mig punt a la part central, a la manera de les antigues galeries de
solana, i una finestra quadrangular més a cada extrem de la façana.
Aquest cos principal té adossats un cos a cada banda, on de manera perpendicular s’hi obren sengles galeries amb arcs de mig punt
peraltats.
Tot i que l’edifici constituïa la masia originària, aquesta va acabar essent (com és habitual en altres casos com Can Pallàs o Can Llobateras)
la residència dels masovers.
A l’interior encara es conserva la cuina amb el forn de pa o el celler.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
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Torre Gorina

38510-01 (B)

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de Can Barra

UTM (ETRS89):

423501,4597730

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3581001DF2938S

Superfície de parcel·la:

28.803 m²

Sostre construït:

529 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Pública / Municipal
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E-Ed Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

38510-01 (B)

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat.

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, ràfecs i obertures. Jardí i tanca amb portada enreixada.

FAÇANA LATERAL I PRINCIPAL

PORTADA AMB REIXA DES DE L’EXTERIOR
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Torre Gorina

Any / època / Estil:

1888

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Equipament municipal / Escola de música

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA GENERAL DE CAN BARRA I CAN GORINA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta quadrangular, amb planta baixa i dos pisos. Els tres cossos horitzontals es corresponen també amb els tres eixos verticals
definits per les obertures. Al primer pis una balconada està sostinguda per columnetes primes que formen un porxo que protegeix l’accés a la
casa. Entre el primer i el segon pis hi ha una cornisa motllurada i decorada amb mènsules, que es repeteix després a la part superior. Les
obertures del segons pis són sis finestres aparellades de dos en dos i rematades per una altra balconada (aquesta no pas de ferro sinó feta
d’obra) que actua com a ràfec. En imatges antigues s’hi veu un rètol on hi posava “Villa Antonia”, segurament en honor de la mestressa de la
casa, com era bastant habitual en batejar aquestes segones residències.
Avui en dia ha desaparegut l’estructura a manera de llanternó que coronava l’edifici i que constituïa una torreta quadrangular amb dos nivells
segons les finestres que apareixen a les imatges antigues.
Els propietaris, Srs. Gorina, eren fabricants de Sabadell. La torre va servir d’escola durant la guerra civil i avui també fa una funció
pedagógica, en aquest cas com a seu de l’escola de música.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

Arxius
Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARXIU FOTOGRÀFIC DEL GIHSQ
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Can Travessa (Les Fonts)

94780-05

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Magnòlies, 10-12 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419344,4597624

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9478005DF1997N

Superfície de parcel·la:

1.361 m²

Sostre construït:

365 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94780-05

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum de l’edifici i forma de la coberta, obertures, i elements decoratius. Escalinata d’accés.

FAÇANA PRINCIPAL

VISTA DES DE L’EXTERIOR DEL JARDÍ
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Travessa (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DETALL DE LA PART SUPERIOR DE LA CASA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

La casa està situada en un talús que fa que es vegi de forma elevada des del carrer. S’hi accedeix per una escalinata i consta de planta
baixa, primer pis i golfes. Des de la planta baixa fins al darrer nivell hi ha una tribuna amb diverses obertures, que se situa a l’esquerra de la
façana, mentre a la dreta s’hi obre un finestral allargassat. Seguint l’eix vertical de la porta i la finestra, al primer pis hi ha os balcons amb arc
rebaixat i per damunt dels quals hi ha decoració esgrafiada.
El darrer nivell es resol amb petites obertures quadrangulars amb decoració esgrafiada i també decoració ceràmica a la part de la tribuna.
Aquesta i també la coberta del cos principal són a quatre vents, amb un perfil orientalitzant que recorda les pagodes xinese, rematades cada
teulada per sengles gerres.
L’escalinata d’accés a la casa té un aire classicista amb grans gerros com a decoració, element a joc amb les pilars que flanquegen la porta
del jardí.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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Antic Hotel Blau (Les Fonts)

94805-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de l’Estació, 2 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419349,4597798

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9480501DF1998S

Superfície de parcel·la:

1.194 m²

Sostre construït:

912 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94805-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, alçades i obertures, elements decoratius.

FAÇANA POSTERIOR

FAÇANA LATERAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Antic Hotel Blau (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Hotel / Residència geriàtrica

Ús original:

Instal·lació hotelera

Ús actual:

Residència geriàtrica

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici de planta rectangular, amb tres nivells horitzontals i diferents volums pel que fa a la coberta. A nivell de façanes (anterior i posterior),
destaca un cos central rematat per un tester mixtil·lini i ondulat, a la manera neo-barroca tant del gust de l’arquitectura noucentista, mentre
els cossos laterals estan definits als extrems per una mena de sengles torres amb coberta independent. I entre aquests extrems i el cos
central encara hi ha dos cossos intermitjos on s’hi obren sengles terrasses a la façana posterior, que dona a la via del tren.
Les obertures dels diferents nivells són rectangulars, exceptuant els grans finestrals de la planta baixa, amb un coronament poligonal.
Tot l’edifici està pintat de color blanc, amb ressonàncies de la influència mediterrània de l’arquitectura noucentista. Ja no hi resten les
inscripcions al tester central superior on hi posava “Hotel Blau”, denominació probablement relacionada amb el color blau de la fusteria
externa de portes i finestres.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DIBUIX APAREGUT EN UNA AUCA DE
TERRASSA DE L’ANY 1929.

POSTALS DE L’ÈPOCA APAREGUDES A TODOCOLECCIÓN.NET
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Can Pallàs

20910-01 / 20910-02

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Can Pallars, 58

UTM (ETRS89):

421892, 4598943

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2091001DF2929S / 2091002DF2929S

Superfície de parcel·la:

29.335 m²

Sostre construït:

1.797 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
5 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

20910-01 / 20910-02

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.
El parc que l’envolta, corresponent a una finca de més extensió amb una torre residencial i de la qual Can Pallàs en seria la masoveria.

VISTA GENERAL DE LA MASIA DINS DE LA FINCA

PEDRA DE L’ANTIC MOLÍ
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Pallars

Any / època / Estil:

ss.XVIII-XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
PORTA PRINCIPAL D’ENTRADA A LA FINCA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Malgrat nombroses remodelacions que donen avui a l’edifici un aspecte de masia gairebé contemporània, una anàlisi de la seva estructura
eixa entreveure que en origen es tractava d’una masia de planta rectangular, pertanyent al tipus 2 estudiat per Danès, amb tres crugies i
coberta a doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana. Modificacions diverses n’han canviat l’orientació i l’aspecte, com l’afegitó
d’un cos superior a manera de cos basilical, on s’hi obre un balcó i coronat per un rellotge de sol, essent avui aquesta part la més visible de
l’actual edifici.
A la part posterior de la masia hi ha la font de la Riba i una balma a pocs metres, on s’havien trobat sepulcres neolítics.
Avui la masia actua com a masoveria d’una finca presidida per una torre residencial, amb un jardí de gran extensió a tot volt.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
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Can Viver de la Serra

0008-011 / 0008-012

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Diseminat de Can Llobateres, 08192

UTM (ETRS89):

422298, 4596747

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

000801100DF29E / 000801200DF29E

Superfície de parcel·la:

794 m²

Sostre construït:

904 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Vall de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0008-011 / 0008-012

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

J-14

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

VISTA DE CONJUNT

DETALL DE LA FAÇANA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Viver de la Serra

Any / època / Estil:

ss.XVII-XIX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA DES DE L’EXTERIOR

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Masia del tipus anomenat basilical, amb façana definida per tres crugies ben marcades o tres cossos verticals, el central més elevat. Aquest
cos central està conformat per la porta d’accés a la planta baixa, d’arc rebaixat, un finestral-balcó al primer pis i tres finestres d’arc de mig
punt peraltat a la zona de golfes, a manera de galeria de solana. Els cossos laterals també presenten sengles obertures a cadascun dels
nivells. L’arrebossat de la façana fou renovat fa uns pocs anys.
Al costat de la masia hi ha d’altres estructures subsidìàries per a les feines agrícoles i a tot el recinte s’hi accedeis per un gran portal fet de
maó i amb un arc rebaixat, que forma una mena de baluart que protegeix el recinte.
A la part posterior de la masia hi ha la font del Llorer, amb la seva bassa corresponent.
La finca tenia una superfície de 1.182.800 m², dels quals 94.400 eren dedicats al cultiu de la vinya, 377.200 eren de bosc, 136.000 de cultiu
de secà, 8.000 de regadiu i 567.200 eren de terra erma.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
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Can Llobateres

0007-001

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

LG Pallas- Llobater 08192

UTM (ETRS89):

421383, 4599133

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

000700100DF29G

Superfície de parcel·la:

2.869 m²

Sostre construït:

597 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1. ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

12 Vessants de la Betzuca

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0007-001

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

VISTA DE CONJUNT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Llobateres

Any / època / Estil:

s.XVII-XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Can Llobateres és avui una masoveria subsidiària d’una torre principal, però era la masia que donà origen a la finca. Tipològicament,
correspon al tipus 2 de masies estudiades per Josep Danès, amb coberta a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Aquí, però,
la portada amb arc de mig punt adovellat no se situa en l’eix central, sinó que queda desplaçada al cantó dret de la façana. Això ens fa
pensar en la possibilitat que la portada correspongués encara a una construcció més antiga, que s’hagués ampliat amb una nova crugia cap
a l’esquerra, on actualment s’hi obre una altra porta rectangular senzilla, mentre dues finestres de tamany divers es distribueixen per la planta
baixa sense cap intenció de simetria. De les tres finestres de la part superior, la de l’esquerra deixa veure encara llinda i muntants de pedra
picada, reforçant la teoria que es tractés de la part –com la portada- més antiga de la casa. També hi apareix un rellotge de sol.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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Can Corbera

0010-060

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Camí de Can Corbera 9868901

UTM (ETRS89):

419734, 4596665

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

001006000DF19F

Superfície de parcel·la:

2.444 m²

Sostre construït:

817 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

11 Vessants de la Serra de Galliners

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0010-060

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

FAÇANA PRINCIPAL DES DE L’EXTERIOR.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Corbera

Any / època / Estil:

ss.XVIII-XIX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA GENERAL DE TOT EL CONJUNT

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, cobert a doble vessant, però amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta s’estructura en tres nivells
horitzontals i tres nivells verticals, conformants per les línies d’obertures que segueixen l’eix de la portada principal al centre i finestres laterals
a banda i banda. Aquestes obertures de la planta baixa tenen la seva correspondència al primer pis amb tres balcons, mentre que el darrer
nivell està configurat per la presència d’obertures d’arc de mig punt a manera de galeria de solana. A banda i banda d’aquest cos central de
la masia, s’hi afegeixen dos cossos laterals: el de l’esquerra (segons la vista frontal) té un balcó simètric als del primer pis, mentre en el cos
de la dreta s’hi obre una galeria d’arcs de mig punt peraltats, a manera d’eixida.
La masia conté una capella-oratori dedicat a la Sant Francesc.
L’edifici està envoltat de construccions subsidiàries i s’hi accedeix per una portada que forma un baluart. En les seves proximitats i com ja és
habitual en les masies quirzetenques, hi ha una font.
La finca tenia una superfície de 1.249.200 m², dels quals 84.000 eren dedicats al cultiu de la vinya, 824.400 eren de bosc, 204.800 de cultiu
de secà, 12.000 de regadiu i 124.000 de terra erma.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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Can Vinyals

0004-019

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Diseminat Can Vinyals 3573901

UTM (ETRS89):

423403, 4597078

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

000401900DF29E

Superfície de parcel·la:

463 m²

Sostre construït:

406 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Vall de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0004-019

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

FAÇANA PRINCIPAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Vinyals

Any / època / Estil:

ss. XVII-XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA DE CONJUNT DES DE L’EXTERIOR

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Masia del tipus anomenat basilical, amb façana definida per tres crugies ben marcades o tres cossos verticals, el central més elevat. Aquest
cos central està conformat per la porta d’accés a la planta baixa, d’arc de mig punt, un balcó al primer pis i una finestra a la zona de golfes.
Els cossos laterals també presenten sengles obertures a cadascun dels nivells. Tota la façana està arrebossada. Al costat de la masia hi ha
d’altres estructures subsidìàries per a les feines agrícoles i a tot el conjunt s’hi accedeix per un gran portal fet de maó i amb un arc rebaixat,
que forma una mena de baluart que protegeix el recinte.
Vora la masia hi ha la bassa i la font de can Vinyals, l’aigua de la qual serveix per regar els horts de la plana que arriba fins a la masia de ca
n’Arús. A prop de la bassa i seguint el camí que acaba a Can Caver, es poden trobar les restes d'un antic forn d'obra.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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Can Camps

0013-015

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Diseminat de Can Camps 2660901

UTM (ETRS89):

422541, 4595782

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

001301500DF29E

Superfície de parcel·la:

458 m²

Sostre construït:

866 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Vall de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0013-015

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1 5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Elements tots ells que fan que l’edifici, malgrat el canvi d’ús, mantingui l’aspecte tradicional de masia.

CONJUNT, FAÇANA I ANNEXES

VISTA PARCIAL DE LA FAÇANA I COBERTA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Camps

Any / època / Estil:

s.XVII-XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge / Masia

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Actualment és una casa rural amb un complex hípic
CONJUNT DE MASIA I ANNEXES

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’una masia de planta rectangular amb planta baixa i dos nivells, definits per les obertures que es reparteixen de forma irregular per
la façana. Respon al tipus més comú de masia vallesana (juntament amb la basilical), de tres crugies i coberta a doble vessant, amb el
carener perpendicular a la façana. La porta d’accés està un xic desplaçada del que seria l’eix central del carener, però presenta l’estructura
típica de les masies dels segles XVI i XVII, com és l’arc de mig punt amb dovelles.
Un altre element singular de la façana és la presència del rellotge de sol, que acostumen a ser afegits en un moment posterior a la
construcció de l’edifici, generalment al segles XVIII o XIX.
Adjacents a la casa hi ha construccions modernes, que avui constitueixen un complex per a la pràctica de la hípica.
Com és habitual, hi havia una font en les proximitats de la casa, que es venia sobretot a la ciutat de Sabadell per les seves propietats
salutíferes.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ANUNCI DE L’AIGUA QUE S’HI ENVASAVA
PROCEDENT DE LA FONT
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Casa Vila-Puig

33860-05

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila-Puig, 45

UTM (ETRS89):

423198,4598448

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386005DF2938N

Superfície de parcel·la:

267 m²

Sostre construït:

399 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Pública

3. DADES URBANÍSTIQUES

1 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

e 1:2.500

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-05

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.500

ELEMENTS PROTEGITS:

Façana i obertures.
Volums per preservar els espais que avui conformen la casa museu.

FAÇANA PRINCIPAL

ESPAI INTERIOR DE LA CASA-MUSEU
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa Vila Puig

Any / època / Estil:

s. XIX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Museu

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
PLACA COMMEMORATIVA DE LA CASA NATAL
DEL PINTOR, SITUADA A LA FAÇANA.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa entre mitgeres, representativa del tipus de casa de cos que configura l’antic carrer Major de la vila i avui pren el nom del pintor que va
nèixer en aquesta mateixa casa.
La façana, arrebossada i enlluïda amb blanc de calç té un sol eix vertical d’obertures: la porta d’accés, el balcó (totes dues amb un lleuger arc
rebaixat) i una finestra a la part superior. La possibilitat de visitar la casa com a museu deixa veure’n la distribució, i com moltes d’aquestes
cases tenien també una eixida a un pati posterior.
El pintor Joan Vila Puig va néixer a Sant Quirze del Vallès l’any 1890 i va morir a Bellaterra el 1963. El mestratge el rebé de Joan Vila Cinca i
de Modest Urgell a Llotja, després. Els anys de formació de Vila Puig coincidiren amb l’esclat del noucentisme. Amb Joan Cortés, Joan Serra
i Josep Viladomat, es vincularia al grup anomenat Els Evolucionistes. L’any 1919 realitzà el seu primer viatge a París, on descobrí, la pintura
de Corot i els preimpressionistes, que el va entusiasmar. Va ampliar el seu periple europeu viatjant a Venècia i Florència, on canvià els grisos
parisencs pel classicisme italià. De tornada, va substituir els periples urbans per un entorn rural, de masies i camins polsosos que sempre
més serien presents a la seva obra. La seva vocació de pintor i l’afany pel treball detallista i constant dels temes del camp fan de les pintures
de Vila Puig una veritable radiografia dels paisatges del seu Vallès. Lluny de l’essencialisme romàntic del seu mestre Modest Urgell, capaç
d’anar eliminant o transformant els elements reals del paisatge en benefici de la composició, Vila Puig n’accentua l’equilibri mitjançant la
pinzellada i evoca, de forma gairebé bucòlica, l’entorn proper a la Sabadell fabril.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
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Villa Rosario

36850-03

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Pau Casals, 90

UTM (ETRS89):

423429,4598340

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3685003DF2938N

Superfície de parcel·la:

402 m²

Sostre construït:

205 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36850-03

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, ràfec i obertures.

TANCA PERIMETRAL I CASA VISTES DES DE CARRER
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Villa Rosario

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VILLA GERTRUDIS I VILLA ROSARIO

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, cobert a doble vessant, però amb un petit tester semicircular a la part central, que recorda els ressons
abarrocats d’alguns edificis noucentistes, que combinen tradició amb claretat geométrica i influència clàssica. Del cos principal n’emergeix un
altre de rectangular, rematat per una balconada coincident amb el pis superior. A la façana lateral també s’hi obre una tribuna poligonal, a
manera de petit cos adjacent i culminada per un balcó. La casa està separada del carrer per una tranca perimetral.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat...
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
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Villa Gertrudis

36850-02

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Pau Casals, 92

UTM (ETRS89):

423420,4598352

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3685002DF2938N

Superfície de parcel·la:

631 m²

Sostre construït:

230 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36850-02

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:

CONJUNT I TANCA EXTERIOR DEL JARDÍ
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Villa Gertrudis

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VILLA GERTRUDIS I VILLA ROSARIO

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici de planta rectangular amb dos cossos, un de més alt, que s’eleva un n ivell més que l’altre. Aquest està cobert a doble vessant per una
teulada que també s’aboca cap a la façana frontal, en una forma que presenta certs ressons de l’arquitectura alpina. Per sota la teulada hi ha
tres finestres rectangulars molt juntes i del mateix tamany, que defineixen les obertures d’aquest cos superior. El cos més baix està rematat
en forma de terrat, amb una balconada. La casa està voltada per una tanca perimetral on es repeteix la mateixa decoració senzilla de
ceràmica blava que trobem al ràfec del terrat.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

150

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila
Puig), conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i
l’avinguda Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar per exemple al llarg de l’avinguda Pau Casals o Avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé
no amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i
principis del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant
Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de
la gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió
de la gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de
treballar majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la
població. És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També
al casc antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració,
procedent sobretot d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un
habitatge més econòmic i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del
poble anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van
construir els anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un
estancament en el creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer
exponencialment, amb grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el
centre històric en una zona molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació
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Can Casarramona

35840-25

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer del Mig, 14

UTM (ETRS89):

423374,4598195

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3584025DF2938S

Superfície de parcel·la:

409 m²

Sostre construït:

479 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

6ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35840-25

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures i elements decoratius.

TANCA DEL RECINTE ON ES TROBA LA CASA

DETALL DE LA FAÇANA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Casarramona

Any / època / Estil:

s.XVII-XX

Tipologia:

Edifici cantoner /masia avui en context urbà

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici corresponent a una antiga masia avui completament integrada dins el nucli urbà. La seva estructura correspon al tipus de masia de
façana “basilical”, definida per un cos central més alt i dos cossos laterals més baixos i amb coberta a doble vessant (que també trobem de
manera independent cobrint el cos central). Aquest cos central, més elevat, presenta al nivell superior, una galeria de tres finestres
emmarcades per maons, element que també apareix gairebé de manera més decorativa que estructural en les llindes de les finestres.
Aquestes es disposen per la façana principal, lateral i posterior, de manera bastant irregular, que confirmaría que algunes són fruit de
remodelacions posteriors.
La façana principal està enlluïda de color blanc, mentre en la lateral i posterior només s’hi aprecia un arrebossat. La façana principal també
està presidida per un rellotge de sol, tant típic d’aquest tipus de construccions relacionades amb la vida rural, on el cicle agrícola i el temps
són tan importants.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les
quals se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada
de les crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del
tipus “basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb
teulada que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant
el mateix perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les
demés obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació
d’altres tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint,
l’abandonament dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen
alguna motllura decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet
que quan la família que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin
despendre's de la imatge rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot
es podia arribar a construir un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la
Torre Gorina) o a Can Llobateres.
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Passeig de les Magnòlies, 4

94780-02

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de les Magnòlies, 4

UTM (ETRS89):

419350,4597683

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9478002DF1997N

Superfície de parcel·la:

947 m²

Sostre construït:

376 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

1 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94780-02

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS

Volums, obertures i elements decoratius

FAÇANA PRINCIPAL i TANCA EXTERIOR
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer de les Magnòlies, 4

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DETALL DE L’ENTRADA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici de planta rectangular amb coberta a quatre vents. La façana frontal presenta dos nivells amb tres línies verticals d’obertures. A la
planta baixa, la porta al centre i finestres a banda i banda, mentre a la planta superior, les finestres laterals superen en grandària a una petita
finestra central. A la planta baixa destaca la petita teulada a doble vessant que fa de petit porxo situat damunt la porta d’entrada, que com és
habitual a les vivendes d’aquest carrer, està situada a un nivell superior respecte el pla del carrer, per la qual cosa l’accés es realitza
mitjançant una graonada que contribueix a salvar el talús existent. El blanc de la façana i la tanca exterior contrasta amb el petit toc de blau
de la fusteria i els elements decoratius ceràmics, que contribueixen a aportar el regust mediterrani tan propi de l’arquitectura noucentista.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

158

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Passeig de les Magnòlies, 2

94780-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de les Magnòlies, 2 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419343,4597699

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9478001DF1997N

Superfície de parcel·la:

1.654 m²

Sostre construït:

412 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

7 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94780-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures, cobertes i elements decoratius.

TANCA PERIMETRAL I PORTAL D’ENTRADA

DETALL DEL COS DE LA TORRE
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig de les Magnòlies, 2

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de plan ta rectangular, cobert a dues vessants, però amb una torre quadrangular situada en un dels extrems angulars, que al seu torn
està coberta amb forma piramidal. En aquesta torre s’hi obre un gran finestral d’arc de mig punt, per damunt del qual hi ha una petita cornisa i
entre aquesta i la coberta hi ha un element decoratiu que consta de dues inicials esgrafiades, corresponents als propietaris i promotors de la
casa.
La casa forma part d’una finca delimitada de l’exterior per una tanca, mentre una reixa flanquejada per pilars contribueix a monumentalitzar
l’accés a la casa.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Passeig de les Magnòlies, 12bis

94780-06

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de les Magnòlies, 12bis (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419343,4597604

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9478006DF1997N

Superfície de parcel·la:

604 m²

Sostre construït:

316 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94780-06

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures, ràfec, elements decoratius.

FAÇANA PRINCIPAL i LATERAL

DETALL DE LA PORTA DEL GARATGE
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer de les Magnòlies, 12bis

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX/ Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DETALL DE LA TANCA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Eifici de planta rectangular, de planta baixa i un sol pis. Elevat sobre un talús, a la planta baixa s’hi accedeix per una graonada, precedida
d’un jardí delimitat de l’exterior per una tanca. La façana principal està definida tres obertures a la planta baixa (la central és la porta) i tres a
la planta superior, seguint un eix de simetria que dona claretat al conjunt. L’aspecte més destacat de la façana és el coronament ondulat de
perfil mixtil·li ni, que ens recorda el gust per determinades formes barroques per part d’alguns arquitectes noucentistes catalans.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

164

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Carrer de les Magnòlies, 20

94780-10

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de les Magnòlies, 20 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419338,4597519

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9478010DF1997N

Superfície de parcel·la:

565 m²

Sostre construït:

175 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

1 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94780-10

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures, porxo, balconades i elements decoratius.

FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL

DETALL DE LA BALCONADA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer de les Magnòlies, 20 (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular amb coberta en forma de terrat i ràfec definit per una balconada. La planta baixa es defineix a la façana principal
per la presència d’una estructura porxada que serveix de base per la balconada del primer pis. Les obertures de la façana principal són d’arc
de mig punt, i a la part central del pis superior hi ha una mena de tarja ovalada esculpida amb finalitats decoratives. Les obertures de les
façanes laterals, en canvi, són rectangulars. Damunt del terrat superior hi ha un volum quadrangular corresponent segurament al cos d’escala
per accedir a la coberta.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Passeig de les Moreres, 1

94805-02-A

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de les Moreres, 1 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419376,4597780

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9480502DF1998S

Superfície de parcel·la:

837 m²

Sostre construït:

154 m²

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

8 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94805-02-A

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures i elements decoratius.

FAÇANA PRINCIPAL

PORTA DEL JARDÍ I FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig de les Moreres, 1 (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
FAÇANA LATERAL

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’un edifici de planta baixa, concebut com a residència d’estiueig. De planta rectangular, en destaca una zona de perfil semicircular,
corresponent a una galeria vidrada i que és l’element més distintiu de la façana. A la vora s’hi situa la porta d’entrada, a la qual s’accedeix per
una graonada. Els finestrals de la galeria estan separats per semi-columnes amb capitell jònic, segons la voluntat d’imitació classicista pròpia
de l’arquitectura del Noucentisme.
Corona aquesta única planta un gran ampit que recorre tot el perímetre de l’edifici, a manera de coronament, formant un tester ondulant a
l’indret de la porta d’entrada.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Passeig del Ferrocarril, 4

95780-02

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 4 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419391,4597714

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9578002DF1997N

Superfície de parcel·la:

772 m²

Sostre construït:

163 m²

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé: Arquitectònic
Núm.:

95780-02

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:

Volums, obertures i elements decoratius ceràmics.

FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL

FAÇANA FRONTAL
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig del Ferrocarril, 4

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DETALL CERÀMIC DECORATIU

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, cobert a doble vessant i vorejat per una tanca perimetral que defineix el perímetre del jardí. Amb planta baixa i
dos nivells, la façana principal està definida per tres nivells d’obertures verticals: porta d’accés i dos finestrals (un per banda) i tres grans
finestrals a la planta superior, mentre encara hi ha un darrer nivell, corresponent a un espai sota teulada, on hi ha tres petites finestres, la
central de forma apuntada.
El color blanc exterior emparenta aquest edifici amb el Noucentisme arquitectònic i els seus ressons mediterranis, als quals aquí s’afegeixen
diversos elements decoratius de ceràmica blava, situats a l’ampit de les finestres i en altres indrets puntuals.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador
dels Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al
Modernisme, volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es
decantaven per la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en
comprendre la tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp
mediterrània: s’uní a la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa,
passant del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen
entre l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera
dècada del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

Estació dels Ferrocarrils Catalans

39808-01

1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de l’Estació

UTM (ETRS89):

423964,4598002

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3980801DF2938S

Superfície de parcel·la:

743 m²

Sostre construït:

235 m²

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

F Sistema ferroviari

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé: Arquitectònic
Núm.:

39808-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volumetria de l’edifici, tipologia de coberta a quatre vents, porxada i obertures.

VISTA FRONTAL
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Estació dels Ferrocarrils Catalans

Any / època / Estil:

1923

Tipologia:

Edifici aïllat / estació de ferrocarril

Ús original:

Estació ferroviària

Ús actual:

Estació ferroviària

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
ESTACIÓ I VIES DEL TREN

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta rectangular, cobert a quatre vents. L’element més definitori és la porxada de la planta baixa, configurada com una galeria
d’arcs de mig punt. Es tracta d’una estructura que amb petites variacions s’anava repetint a les diferents estacions de la línia, caracteritzades
per un tipus d’arquitectura d’inspiració noucentista i marcades arrels mediterrànies, com la preferència pel color blanc, típic de les poblacions
marineres. El manteniment d’aquests edificis és interessant per la seva homogeneïtat i representativitat d’un moment historic. L'actual línia
Barcelona-Vallès està formada pels ferrocarrils que van construir Ferrocarril de Sarrià a Barcelona i Ferrocarrils de Catalunya, l'un de
Barcelona a Sarrià inaugurat el 23 de juny de 1863 i l'altre de Sarrià a Terrassa i Sabadell inaugurats el 1921. L'estació de Sant Quirze es va
inaugurar l'1 de juny de 1922 quan es va inaugurar el tram entre Sant Cugat i Sabadell-Estació, per part de l'empresa Ferrocarrils de
Catalunya (FCC) que estava ampliant el tren de Sarrià cap al Vallès.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
7. ALTRES DADES
Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BCIL

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

POSTAL ANTIGA ON ES VEU L’ESTACIÓ POC DESPRÉS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ. Font:
Todocoleccion.es
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

BPU

Carrer Vila Puig, 9 33860-21 ....................................................................................... 179
Carrer Vila-Puig, 11 33860-46 ..................................................................................... 182
Carrer Vila-Puig, 13 33860-49 ..................................................................................... 185
Carrer Vila-Puig, 15 33860-19 ..................................................................................... 188
Carrer Vila Puig, 17 33860-18 ..................................................................................... 191
Carrer Vila Puig, 19 33860-17 ..................................................................................... 194
Carrer Vila Puig, 21 33860-16 ..................................................................................... 197
Carrer Vila Puig, 33 (amb pas cobert) 33860-11 ................................................................ 200
Plaça de la Vila, 5 33860-28 ....................................................................................... 203
Plaça de la Vila, 7 33860-27 ....................................................................................... 206
Anselm Clavé, 4

34854-01 ......................................................................................... 209

Anselm Clavé, 5

34854-14 ......................................................................................... 212

Anselm Clavé, 6

34854-13 ......................................................................................... 215

Casa de la Bruixa 33860-29* ....................................................................................... 218
Carrer Pompeu Fabra, 3

34840-07................................................................................ 221

Carrer Sant Isidre, 16 34840-29 ................................................................................... 224
Carrer dels Pous, 2

34858-07 ...................................................................................... 227

Carrer dels Pous, 6

34858-05 ...................................................................................... 230

Carrer dels Pous, 8

34858-04 ...................................................................................... 233

Carrer dels Pous, 10

34858-03 .................................................................................... 236

Carrer dels Pous, 12

34858-02 .................................................................................... 239

Carrer dels Pous, 14

34858-01 .................................................................................... 242

Carrer Nou, 7

36831-44 ............................................................................................ 245

Carrer Nou, 27

36831-14 ........................................................................................... 248

Carrer Nou, 29

36831-15 ........................................................................................... 251

Carrer Nou, 31-33

36831-50 ....................................................................................... 254

Carrer Nou, 41

36831-20 ........................................................................................... 257

Carrer Nou, 24

35840-10 ........................................................................................... 260

Carrer Pi i Margall, 50 36831-24 .................................................................................. 263
Carrer Pi i Margall, 47 35835-05 .................................................................................. 266
Carrer Pi i Margall, 29 36830-20 .................................................................................. 269
Carrer Pi i Margall, 33 36830-41 .................................................................................. 272
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 35 35835-01 .................................................................................. 275
Carrer Pi i Margall, 37 35835-02 .................................................................................. 278
Carrer Pi i Margall, 39 35835-03 .................................................................................. 281
Carrer Pi i Margall, 9-11-13

36830-28 ............................................................................ 284

Carrer Pi i Margall, 13bis 36830-27 ............................................................................... 287
Carrer Pi i Margall, 40 36831-19 .................................................................................. 290
Avinguda Pau Casals, 102

35860-08 .............................................................................. 293

Avinguda Pau Casals, 104

35860-03 .............................................................................. 296

Capella de Santa Rosa (Los Rosales) 39778-19.................................................................. 299
Escultura “Continuum” de Tom Carr 39822-01 / 38795-01 / 38863-01 ..................................... 303
Passeig de les Moreres, 2

94805-02-B ........................................................................... 305

Passeig del Ferrocarril, 8 95780-04 ............................................................................... 308
Passeig del Ferrocarril, 10 95780-05 ............................................................................. 311
Passeig del Ferrocarril, 16 95780-07 ............................................................................. 313
Passeig del Ferrocarril, 18 95780-08 ............................................................................. 316
Passeig del Ferrocarril, 7 96790-25 ............................................................................... 319
Passeig del Ferrocarril, 5 96790-26 ............................................................................... 322
Passeig del Ferrocarril, 3 96790-27 ............................................................................... 325
Carrer de Montserrat, 13

35842-14 .............................................................................. 328

Carrer de Montserrat, 29

35842-07 .............................................................................. 331

Carrer de Sant Josep, 7 34833-10 ................................................................................. 334
Carrer de Sant Josep, 9 34833-09 ................................................................................. 337
Carrer de Sant Josep, 11 34833-08 ............................................................................... 340
Villa Bon Repòs
Villa Lola

33830-03 .......................................................................................... 343

33830-02................................................................................................. 346

Torre Julià (Les Fonts) 96790-25 .................................................................................. 349
Can Barnola

0008-013 .............................................................................................. 352

Ca n’Arús

0004-021................................................................................................. 354

Can Llobet

47860-01 ................................................................................................ 357

Capella de Sant Francesc d’Assís 23875-10 ...................................................................... 361
Carrer Barcelona, 73

35860-05 .................................................................................... 363
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila Puig, 9

33860-21

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 9

UTM (ETRS89):

423273,4598368

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386021DF2938N

Superfície de parcel·la:

264 m

2

Sostre construït:

160 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-21

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:

Façana amb obertures i alçada aparent. Important mantenir l’homogeneïtat amb les altres cases que es conserven i que conformen un dels
pocs conjunts que conserven el caràcter original de la població.

FAÇÁNA

FAÇANA I CASA DEL COSTAT, HOMOGÈNIES EN DISPOSICIÓ I
ALÇADES.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Vila Puig, 9

Any / època / Estil:

ss. XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de l’esquerra amb la porta d’accés, de dos batents, i una finestra superior i el de la dreta per una finestra a
la planta baixa.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, amb sòcol remarcat.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
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GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila-Puig, 11

33860-46

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 11

UTM (ETRS89):

423268,4598372

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386046DF2938N

Superfície de parcel·la:

280 m

2

Sostre construït:

174 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-46

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent.

FAÇANA

OBERTURES
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 11

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
LÍNIA DE FAÇANES A LA MATEIXA ALÇADA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de l’esquerra amb la porta d’accés, de dos batents, i una finestra superior i el de la dreta per una finestra a
la planta baixa.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, amb sòcol remarcat.

(Continua)

6. INTERVENCIONS

Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila-Puig, 13

33860-49

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 13

UTM (ETRS89):

423264,4598375

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386049DF2938N

Superfície de parcel·la:

169 m

2

Sostre construït:

205 m

2

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-49

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt. La nota discordant és el terrat superior

FAÇANA PRINCIPAL

DETALL DE LA PORTA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 13

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i decoart amb dentellons a la part superior. Damunt d’aquest nivell s’hi construí
modernament un altre nivell, que es concreta en una terrassa que dona al carrer Vila Puig. La façana està definida per dos eixos verticals: el
de l’esquerra amb la porta d’accés, de dos batents i arc de mig punt, i una finestra superior i el de la dreta per una finestra a la planta baixa i
també a la superior.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, però les obertures estan emmarcades per maons d’obra cuita.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Deconstrucció de la mitgera a la part del terrat de la planta segona.
- Es permet la modifcació de la planta segona. En aquest cas conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les
següents condicions:
- La planta segona s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual del elements protegits.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila-Puig, 15

33860-19

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 15

UTM (ETRS89):

423259,4598380

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386019DF2938N

Superfície de parcel·la:

314 m

2

Sostre construït:

171 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-19

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

DETALL DE LA PORTA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 15

Any / època / Estil:

s.XIX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

LA FAÇANA ENTRE MITGERES

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior, de ceràmica i amb dentellons i amb el carener paral·lel
a la façana. Aquesta està definida per dos eixos verticals: el de la dreta amb la porta d’accés, de dos batents, i una finestra superior i el de
l’esquerra per una finestra a la planta baixa.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila Puig, 17

33860-18

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 17

UTM (ETRS89):

423256,4598384

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386018DF2938N

Superfície de parcel·la:

208 m

2

Sostre construït:

250 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-18

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i ràfec.

DIVERSOS ASPECTES DE LA FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 17

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

LA FAÇANA ENTRE MITGERES

Edifici unifamiliar entre mitgeres, format per planta baixa i un pis, rematat per un ràfec decorat en forma de balustrada i amb forma
semicircular al centre. Aquest coronament queda separat del cos principal de l’edifici per una cornisa motllurada. La planta baixa està
definida per un doble eix amb una porta cadascun i una finestra a l’esquerra de cada porta.
Coincidint amb l’eix vertical de les dues portes, a la part superior s’obren sengles balcons, units per una sola balconada de forja amb base
lleugerament ondulada a la part central. Les obertures dels balcons estan remarcades per sengles motllures, que es diferencien de
l’arrebossat i pintura rosada de la façana.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Vila Puig, 19

33860-17

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 19

UTM (ETRS89):

423253,4598390

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386017DF2938N

Superfície de parcel·la:

176 m

2

Sostre construït:

269 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-17

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

CONJUNT DE LA FAÇANA

DETALL DE LA PORTA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 19

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DEL CARRER VILA PUIG, ANTIC C. MAJOR

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de la dreta amb la porta d’accés, de dos batents i d’arc rebaixat, i un balcó al pis superior, mentre que el de
l’esquerra està definit per una finestra a la planta baixa.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, amb sòcol remarcat amb pedra.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Vila Puig, 21

33860-16

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila Puig, 21

UTM (ETRS89):

423248,4598394

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386016DF2938N

Superfície de parcel·la:

328 m

2

Sostre construït:

278 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. 1DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-16

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA ENTRE MITGERES

DETALL DE LES OBERTURES I EL RÀFEC SUPERIOR
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Vila Puig, 21

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DEL CARRER VILA PUIG, ABANS C.MAJOR

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte a la part superior, decorat amb dentellons i emmerletat i amb el carener paral·lel
a la façana. Aquesta està definida per dos eixos verticals: el de l’esquerra amb la porta d’accés, d’arc rebaixat i de dos batents i una finestra
superior i el de la dreta per una finestra a la planta baixa, igualment amb arc rebaixat.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, amb sòcol remarcat.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

198

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Vila Puig, 33 (amb pas cobert)

33860-11

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Vila-Puig, 33

UTM (ETRS89):

423223,4598423

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386011DF2938N

Superfície de parcel·la:

339 m

2

Sostre construït:

462 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-11

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Volum en tant que es mantigui l’estructura del carreró o pas cobert. Coberta amb embigat i arcs rebaixats d’entrada i
sortida.

FAÇANA I ACCÉS AL CARRERÓ

DETALL DEL PAS COBERT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Carrer Vila Puig, 33 amb carreró

Any / època / Estil:

s.XIX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres / pas cobert

Ús original:

Habitatge / pas

Ús actual:

Habitatge / pas

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

FAÇANA I CARRERÓ

És un dels típics habitatges que trobem al llarg de l’antic carrer Major (ara Vila Puig) i que configuraren l’aspecte definitiu del poble sobretot al
segle XIX. Consta de planta baixa –on s’hi obre una porta i una finestra i un pis, amb tres obertures la central de les quals és un petit balcó. No
hi ha una disposició simètreca de les obertures, accentuant la senzillesa constructiva d’aquest tipus d’habitatges, generalment amb les façanes
arrebossades i un ràfec superior senzill. En aquest cas, l’element destacable s’obre a la part baixa de l’edifici, al cantó dret i es tracta l’obertura
en arc rebaixat a un pas cobert que permet accedir al carreró que comunicarà el carrer Major amb el carrer Pompeu Fabra. Aquest pas cobert
té una coberta plana amb bigues de fusta.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Plaça de la Vila, 5

33860-28

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de la Vila, 5

UTM (ETRS89):

423302,4598332

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386028DF2938N

Superfície de parcel·la:

330 m

2

Sostre construït:

304 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-28

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i ràfec.

FAÇANA

VISTA GENERAL DE LA PLAÇA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa a la plaça de la Vila, 5

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici amb planta baixa i un pis i un potent ràfec superior, amb la part central un xic més elevada segons el perfil geomètric que defineix el
coronament. A la planta baixa s’hi obre la porta i dos finestrals amb reixa i a la planta superior dues obertures unides per una balconada. La
façana està arrebossada i pintada en sintonia amb l’edifici adjacent i el perfil geomètric del tester recorda en certa manera el de l’edifici del
Sindicat Agrícola, que té just al costat.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Plaça de la Vila, 7

33860-27

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça de la Vila, 7

UTM (ETRS89):

423297,4598337

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386027DF2938N

Superfície de parcel·la:

368 m

2

Sostre construït:

292 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-27

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i ràfec.

FAÇANA

VISTA DE LA PLAÇA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa a la plaça de la Vila, 7

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici amb planta baixa i un pis i un potent ràfec superior, amb la part central un xic més elevada segons el perfil geomètric que defineix el
coronament. A la planta baixa s’hi obren dues portes i una finestra enreixada i a la planta superior un balcó i una finestra. La façana està
arrebossada i pintada en sintonia amb l’edifici adjacent i el perfil geomètric del tester recorda en certa manera el de l’edifici del Sindicat Agrícola,
que es troba a la mateixa plaça.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

208

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Anselm Clavé, 4

34854-01

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Anselm Clavé, 4

UTM (ETRS89):

423344,4598325

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485401DF2938N

Superfície de parcel·la:

149 m

2

Sostre construït:

195 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34854-01

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

FAÇANA LATERAL I ACCÉS A LA PLAÇA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Anselm Clavé, 4

Any / època / Estil:

ss. XIX-XX

Tipologia:

Edifici cantoner i amb mitgera

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici cantoner amb ràfec senzill i carener paral·lel a la façana. A la planta baixa té una porta i una finestra i dues petites finestres al pis
superior. L’edifici està arrebossat i presenta una gran homogeneïtat amb els dos edificis següents, formant un front de façanes corresponents
a la fesomia antiga del nucli.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Anselm Clavé, 5

34854-14

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Anselm Clavé, 5

UTM (ETRS89):

423336,4598325

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485414DF2938N

Superfície de parcel·la:

318 m

2

Sostre construït:

169 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34854-14

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

VISTA DE CONJUNT DE LES TRES CASES

FAÇANA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Anselm Clavé, 5

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

-

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici entre mitgeres amb ràfec senzill i carener paral·lel a la façana. A la planta baixa té una porta i dues petites finestres al pis superior.
L’edifici està arrebossat i presenta una gran homogeneïtat amb els dos edificis següents, formant un front de façanes corresponents a la
fesomia antiga del nucli.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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Anselm Clavé, 6

34854-13

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Anselm Clavé, 6

UTM (ETRS89):

423331,4598325

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485413DF2938N

Superfície de parcel·la:

320 m

2

Sostre construït:

227 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34854-14

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

BCIL: CA-01 Ambient C. Vila Puig, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

TRES FAÇANES HOMOGÈNIES
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Anselm Clavé, 6

Any / època / Estil:

ss. XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Considerem “baixa” la situació de risc sempre que hi hagi la voluntat de preservar els pocs elements del centre urbà que mantenen aquestes
característiques lligades a la història i l’evolució de la població.
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici cantoner amb ràfec senzill i carener paral·lel a la façana. A la planta baixa té una porta i una finestra i una petita finestra al pis superior.
L’edifici està arrebossat i presenta una gran homogeneïtat amb els dos edificis següents, formant un front de façanes corresponents a la
fesomia antiga del nucli.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

217

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Casa de la Bruixa

33860-29*

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Sant Isidre, 21

UTM (ETRS89):

423311,4598310

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3386030DF2938N

Superfície de parcel·la:

59 m

2

Sostre construït:

60 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Bé que figura en diverses parcel·les cadastrals:
3386030DF2938N / 3386029DF2938N / 3386031DF2938N

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33860-29*

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada.

FAÇANA

DETALL DE LA FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa de la Bruixa

Any / època / Estil:

s.XIX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Centre cívic / Club motard

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

-

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i pis superior, molt relacionada constructivament amb les cases del nucli antic. La façana consta d’una
portada d’arc de mig punt i una finestra a la part superior. L’aparell constructiu és de pedra vista i maó i la coberta és d’un sol vessant,
inclinada cap a l’esquerra, cap a on baixa el carrer.
Per la dreta està adossada a la part posterior de l’edifici del Sindicat Agrari.
La denominació de “Casa de la Bruixa” es deu senzillament a l’haver estat ocupada anteriorment per una dona que duia a terme activitats
nigromàntiques com la lectura del tarot.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- No es permet l’ampliació.
- S’ha de conservar la tanca que forma part del conjunt, al tram que va desde la casa de la bruixa fins a la fondària máxima edificable del
carrer Pompeu Fabra.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Pompeu Fabra, 3

34840-07

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pompeu Fabra, 3

UTM (ETRS89):

423346,4598250

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3484007DF2938S

Superfície de parcel·la:

75 m

Sostre construït:

159 m

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34840-07

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS
Façana, ràfec i obertures.

VISTES DIVERSES DE LA FAÇANA I LATERAL
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pompeu Fabra, 3

Any / època / Estil:

s.XX (primera meitat)

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

FAÇANA I ENDERROC DE LA CASA DEL COSTAT. LA
CASA DE L’ESQUERRA TAMBÉ SERÀ ENDERROCADA.

Edifici unifamiliar amb planta baixa i un pis superior i ràfec senzill. La planta baixa consta de la porta d’accés i un finestral allargassat, mentre
a la planta superior només s’hi obre un balcó aliniat verticament amb la porta.
Al costat hi ha una altra casa cantonera de característiques molt similars, però que té permís d’enderroc. L’altra casa adjacent a l’edifici catalogat
ja va ser enderrocada, tal com evidencien les imatges. D’aquí que ressaltem la fragilitat d’aquestes edificacions d’habitatge popular de Sant
Quirze.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
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Carrer Sant Isidre, 16

34840-29

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Sant Isidre, 16

UTM (ETRS89):

423300,4598251

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3484029DF2938S

Superfície de parcel·la:

180 m

2

2

Sostre construït:

70 m

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34840-29

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana amb accés al carrer Sant Isidre, obertures i ràfec triangular amb obertures decoratives.

DUES IMATGES DE LA FAÇANA PRINCIPAL, AMB ACCÉS AL CARRER SANT ISIDRE
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Sant Isidre, 16

Any / època / Estil:

s.XX (1ª meitat)

Tipologia:

Arquitectura civil / Edifici unifamiliar

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

FAÇANA I ACCÉS

Edifici unifamiliar de planta baixa i cobert a doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana. El ràfec presenta forma triangular,
formant un timpa o frontó al centre del qual hi ha una obertura ovalada de ventilació amb celosia. Altres obertures rectangulars de caràcter
decoratiu les trobem a la cornisa que separa el coronament de la part baixa i cos principal de la casa, que està conformada per la porta
d’accés amb una finestra a la dreta i dues finestres a l’esquerra, totes protegides amb reixes de forja.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer dels Pous, 2

34858-07

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 2

UTM (ETRS89):

423293,4598268

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485807DF2938N

Superfície de parcel·la:

76 m

Sostre construït:

156 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-07

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada, juntament amb la cisterna, definitòria del nom del carrer. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA I CANTONADA

DETALL DE LA PORTA, FINESTRA I CISTERNA.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici cantoner i amb mitgera

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar cantonera, coberta a doble vessant i amb el carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i un pis. A la planta baixa i
ha la porta d’accés, una finestra enreixada i entre aquestes dues obertures, el volum del pou o cisterna que, juntament amb d’altres,
contribueix a donar nom al carrer. Al pis superior hi ha dues finestres. A la façana lateral també hi ha una finestra al nivell superior. Tot
l’exterior està arrebossat.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer dels Pous, 6

34858-05

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 6

UTM (ETRS89):

423283,4598271

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485805DF2938N

Superfície de parcel·la:

65 m

Sostre construït:

130 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-05

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada, juntament amb la cisterna, definitòria del nom del carrer. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

DETALLS DE LA FAÇANA, BALCÓ I CISTERNA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous, 6

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Regular

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Habitatge unifamiliar, avui en estat precari. De planta baixa i un sol pis, a la part inferior hi ha la porta d’entrada i a la part superior una sola
obertura. La planta baixa es completa amb el volum del pou o cisterna que, juntament amb d’altres, contribueix a donar nom al carrer. Feta
en pedra del país, la façana presenta restes d’arrebossat, molt malmès i que deixa veure l’aparell irregular.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer dels Pous, 8

34858-04

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 8

UTM (ETRS89):

423278,4598273

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485804DF2938N

Superfície de parcel·la:

72 m

Sostre construït:

142 m

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-04

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, cisterna i obertures.

FAÇANA I POU
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous, 8

Any / època / Estil:

s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici de planta baixa dos nivells, entre mitgeres i en el context del carre anomenat “dels Pous”, per la qual cosa hi veiem un pou cisterna com
a element més representatiu. A part del pou, a la planta baixa només hi ha una porta senzilla i al primer pis una única finestra, mentre al segon
n’hi ha dues més de rectangulars. El ràfec és senzill, amb el carener paral·lel a la façana.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

235

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer dels Pous, 10

34858-03

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 10

UTM (ETRS89):

423273,4598275

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485803DF2938N

Superfície de parcel·la:

68 m

Sostre construït:

134 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-05

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada.

NÚMS. 10 I 12 EN EL CONTEXT DEL CARRER

DETALL DE LA FAÇANA I PORTA D'ENTRADA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous, 10

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta baixa i un sol pis, amb ràfec senzill i amb un sol eix vertical d’obertures si fem la separació segons la canalera: la porta a la
planta baixa amb arc de mig punt rebaixat i una finestra a la part superior, mentre si realitzem la separació segons el ràfec, s’hi afegiria un altre
eix format per una finestra a la planta baixa i una altra a la part superior. La façana està arrebossada i encalada, amb el sòcol remarcat en color
vermellós, tot unificat amb la façana del núm. 10.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer dels Pous, 12

34858-02

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 12

UTM (ETRS89):

423501,4597730

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485802DF2938N

Superfície de parcel·la:

68 m

Sostre construït:

134 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-02

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA EN EL CONTEXT DEL CARRER
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous, 12

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitegeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici de planta baixa i un sol pis, amb ràfec senzill i amb un sol eix vertical d’obertures si fem la separació segons la canalera: la porta a la
planta baixa i una finestra a la part superior, mentre si realitzem la separació segons el ràfec, s’hi afegiria un altre eix format per una finestra
a la planta baixa i una altra a la part superior. La façana està arrebossada i encalada, amb el sòcol remarcat en color vermellós, tot unificat
amb la façana del núm. 10.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer dels Pous, 14

34858-01

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer dels Pous, 14

UTM (ETRS89):

423261,4598282

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3485801DF2938N

Superfície de parcel·la:

107 m

2

Sostre construït:

210 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34858-01

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

BCIL: CA-02 Ambient C. Pous, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA I CANTONADA

FAÇANA EN EL CONTEXT DEL CARRER
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer dels Pous, 14

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici cantoner i amb mitgera

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa cantonera amb planta baixa i pis. A la planta baixa s’hi obre la porta d’accés, amb arc rebaixat i una petita finestra protegida per una
reixa. A la part superior hi ha dues finestres. L’edifici està arrebossat i presenta el carener paral·lel a la façana.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- No es permet l’ampliació.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
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DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Nou, 7

36831-44

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 7

UTM (ETRS89):

423535,4598181

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683144DF2938S

Superfície de parcel·la:

149 m

2

Sostre construït:

245 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-44

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Nou, 7

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte amb cornisa dentada a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana.
Aquesta està definida per dos eixos verticals: el de la dreta amb la porta d’accés, d’arc molt rebaixat i una finestra superior senzilla i el de
l’esquerra per una finestra a la planta baixa i una altra a la part superior.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, que probablement hauria anat arrebossada i pintada, però que es manllevà en una
restauració recent, no obstant això prou ben aconseguida.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Nou, 27

36831-14

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 27

UTM (ETRS89):

423483,45998165

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683114DF2938S

Superfície de parcel·la:

211 m

2

Sostre construït:

216 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-14

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA PRINCIPAL EN EL CONTEXT DEL CARRER NOU

DETALL DE LA FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Nou, 27

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

FAÇANA ENTRE MITGERES

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de la dreta amb la porta d’accés i una finestra superior senzilla i el de l’esquerra per una finestra a la planta
baixa, protegida amb una reixa
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada, amb sòcol remarcat amb pedra.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Nou, 29

36831-15

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 29

UTM (ETRS89):

423479,4598168

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683115DF2938S

Superfície de parcel·la:

113 m

2

Sostre construït:

110 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-15

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

CONJUNT DE TRES CASES A LA MATEIXA ALÇADA

FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Nou, 29

Any / època / Estil:

ss.XIX/XX

Tipologia:

Arquitectura civil / Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

CONJUNT DE LES TRES CASES QUE FORMEN
UNA LÍNIA HOMOGÈNIA DE FAÇANES

Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de la dreta amb la porta d’accés i una finestra superior senzilla i el de l’esquerra per una finestra a la planta
baixa, protegida amb una reixa
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i pintada
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Nou, 31-33

36831-50

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 31-33

UTM (ETRS89):

423473,4598165

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683150DF2938S

Superfície de parcel·la:

199 m

2

Sostre construït:

222 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-50

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA SITUADA A LA PART ESQUERRA

FAÇANA SITUADA A LA DRETA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Nou, 31-33

Any / època / Estil:

ss.XIX-XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Regular

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA GENERAL DEL CARRER

Dos edificis unifamiliars units per un mateix ràfec i amb característiques molt comunes, que fa que sembli que formen un mateix edifici. Amb
planta baixa i un pis, la de l’esquerra té una porta d’entrada amb arc lleugerament rebaixat i una finestra a la part superior. La de la dreta té
una porta de llinda plana i una finestra (petita, com l’anterior) a la part superior. També hi ha una finestra petita a la planta baixa, protegida amb
una reixa. Ambdós edificis estan arrebossats, per bé que aquest estigui bastant malmès.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Nou, 41

36831-20

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 41

UTM (ETRS89):

423448,4598158

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683122DF2938S

Superfície de parcel·la:

360 m

2

Sostre construït:

509 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-20

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i ràfec. Interessant també la conservació de la botiga, un antic forn que manté el caràcter dels establiments centenaris.

DOS VISIONS DE LA FAÇANA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa (Forn) al carrer Nou, 41

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge i forn

Ús actual:

Habitatge i forn

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa entre mitgeres estructurada en planta baixa i un pis. Tot el volum està rematat per un ràfec motllurat i amb mènsules decoratives, amb
una sanefa esgrafiada com a fons.
A la planta baixa hi ha dos portes; una d’accés a la vivenda i una altra que devia accedir al forn, que conserva l’estructura tradicional.
El primer pis està definit per dues obertures unides per una balconada, sostinguda per mènsules decorades. Una cornisa motllurada separa el
primer i el segon pis i sota el ràfec s’hi endevinen també elements decoratius.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Nou, 24

35840-10

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Nou, 24

UTM (ETRS89):

423468,4598180

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3584010DF2938S

Superfície de parcel·la:

208 m

2

Sostre construït:

336 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

Front tradicional

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35840-10

Categoria de protecció:

B. Parcial

Nivell de protecció:

BPU

Altres proteccions:

BCIL: CA-03 Ambient C. Nou, Nivell de protecció C. Ambiental

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada aparent. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

DETALLS DE LA PORTA I LA FINESTRA AMB REIXA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Nou, 24

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i un sol pis, amb ràfec recte i senzill a la part superior i amb el carener paral·lel a la façana. Aquesta està
definida per dos eixos verticals: el de l’esquerra amb la porta d’accés, de dos batents, i un balcó superior amb la base de perfil semicircular i
el de la dreta per una finestra a la planta baixa, protegida per una reixa de forja.
Sota el ràfec hi ha dues obertures rectangulars amb celosies de ventilació.
La construcció està realitzada en pedra comuna del país, arrebossada i amb sòcol remarcat.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar les següents condicions:
- La planta addicional s’haurà d’enrretirar tres metres del pla de façana a fi efecte de respectar la imatge actual.
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Pi i Margall, 50

36831-24

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 50

UTM (ETRS89):

423439,4598118

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683124DF2938S

Superfície de parcel·la:

113 m

2

2

Sostre construït:

64 m

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-24

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertura i coronament.

FAÇANA DEL GARATGE

DETALL DEL CORONAMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Garatge al carrer Pi i Margall, 50

Any / època / Estil:

1946

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Garatge

Ús actual:

Garatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici d’una sola planta, que en aquest cas no es tracta d’un habitatge sinó d’un magatzem en origen o garatge. Presenta un coronament
superior d’estructura geométrica, amb la part central més elevada i on en una cartel·la romboidal hi figura la data de 1946. Aquest coronament
queda separat de la resta del cos de l’edifici per una cornisa amb elements decoratius.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 47

35835-05

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 47

UTM (ETRS89):

423445,4598096

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3583505DF2938S

Superfície de parcel·la:

154 m

2

2

Sostre construït:

94 m

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35835-05

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures (reixa de forja) i decoració. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

DETALL DE LA PORTA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 47

Any / època / Estil:

Inicis segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici unifamiliar d’una sola planta, amb la façana definida per dues úniques obertures, la porta a la dreta, que conserva la fusteria original de
la seva construcció i una finestral a l’esquerra, protegit per una reixa. La façana està coronada per una cornisa superior definida per una doble
motllura entre la qual hi ha dues petites obertures decoratives. La part superior de la porta i el finestral estan remarcades per un marc motllurat
que dona un contrast cromàtic a la façana.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

267

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 29

36830-20

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 29

UTM (ETRS89):

423505,4598113

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683020DF2938S

Superfície de parcel·la:

168 m

2

Sostre construït:

109 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada

3. DADES URBANÍSTIQUES

1 ORTOFOTO 2017

Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

e 1:1.000

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36830-20

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA I DETALLS
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 29

Any / època / Estil:

Inicis segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici unifamiliar d’una sola planta, amb la façana definida per dues úniques obertures, la porta a la dreta, que conserva la fusteria original de
la seva construcció i una finestra a l’esquerra. La façana està coronada per un ràfec de caràcter geomètric, amb la part central de perfil
semicircular. Sota la cornisa que separa el coronament de la resta del cos de l’edifici hi ha dues petites obertures decoratives.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 33

36830-41

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 33

UTM (ETRS89):

423494,4598110

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683041DF2938S

Superfície de parcel·la:

84 m

Sostre construït:

138 m

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada

2
2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36830-41

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

FAÇANA I CANTONADA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 33

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici cantoner i amb mitgera

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici cantoner d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestres protegides amb reixes. La part superior està definida per un coronament amb cornisa motllurada i tres petites obertures decoratives
amb petites celosies.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Pi i Margall, 35

35835-01

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 35

UTM (ETRS89):

423481,4598105

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3583501DF2938S

Superfície de parcel·la:

334 m

2

Sostre construït:

653 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35835-01

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA CANTONERA

FAÇANA FRONTAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 35

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici cantoner i amb mitgera

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

TRES CASES A LA MATEIXA ALÇADA

Edifici cantoner d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals allargassats. La part superior està definida per un coronament geomètric, amb la part central i els dos extrems sobressortint a la
manera de merlets.
A la façana lateral s’hi observen algunes obertures disposades de manera irregualr.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer Pi i Margall, 37

35835-02

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 37

UTM (ETRS89):

423473,4598107

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3583502DF2938S

Superfície de parcel·la:

440 m

2

Sostre construït:

317 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35835-02

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

FAÇANA ENTRE DUES CASES A LA MATEIXA ALÇADA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Pi i Margall, 37

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici entre mitgeres d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals allargassats. La part superior està definida per un coronament amb cornisa motllurada i tres petites obertures decoratives amb petites
celosies.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
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història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 39

35835-03

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 39

UTM (ETRS89):

423466,4598103

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3583503DF2938S

Superfície de parcel·la:

222 m

2

Sostre construït:

258 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35835-03

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA PRINCIPAL

CONJUNT DE LES TRES CASES A LA MATEIXA ALÇADA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al carrer Pi i Margall, 39

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici entre mitgeres d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals allargassats. La part superior està definida per un coronament amb cornisa motllurada i tres petites obertures decoratives amb petites
celosies.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
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història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 9-11-13

36830-28

11. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 9-11-13

UTM (ETRS89):

423566,4598121

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683028DF2938S

Superfície de parcel·la:

388 m

2

Sostre construït:

592 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36830-28

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

VISTA DE CONJUNT

DETALL DEL NÚM. 9-11
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 9-11-13

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

CONJUNT DELS NÙMS. 9-13 I 13 BIS

Conjunt de tres cases unifamiliars de planta baixa i pis superior, unides per un sol ràfec. Cadascuna presenta una porta i diverses obertures
disposades de manera irregular. Al núm. 9 s’hi obre una porta de garatge i una finestra enreixada i les altres dues cases també acompañen
la porta d’accés amb un finestral allargat. Al pis superior s’hi disposen dos balcons i una finestra, mentre que a l’espai corresponent al núm.
13 no hi ha obertures.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 13bis

36830-27

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 13bis

UTM (ETRS89):

423559,4598124

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683027DF2938S

Superfície de parcel·la:

147 m

2

Sostre construït:

200 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36830-27

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

CONJUN T DE LES DUES CASES
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 13bis

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DE CONJUNT

Casa unifamiliar de plan ta baixa i pis superior, molt relacionada constructivament i estètica amb les cases dels núms. 9 al 13 del mateix
carrer, semblant que totes formessin part d’una sola construcció. El 13 bis consta d’una porta i una finestra enreixaa i al pis superior s’hi obre
un petit balcó. El ràfec motllurat és senzill i queda força unificat amb les cases adjacents.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer Pi i Margall, 40

36831-19

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Pi i Margall, 40

UTM (ETRS89):

423470,4598128

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3683119DF2938S

Superfície de parcel·la:

88 m

2

Sostre construït:

80 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

36831-19

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:

Façana, obertures, coronament i elements decoratius, reixa.

FAÇANA

DETALL DEL CORONAMENT
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Pi i Margall, 40

Any / època / Estil:

Primera meitat segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de plan ta baixa i pis superior, molt relacionada constructivament i estètica amb les cases dels núms. 9 al 13 del mateix
carrer, semblant que totes formessin part d’una sola construcció. El 13 bis consta d’una porta i una finestra enreixaa i al pis superior s’hi obre
un petit balcó. El ràfec motllurat és senzill i queda força unificat amb les cases adjacents.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Avinguda Pau Casals, 102

35860-08

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Pau Casals, 102

UTM (ETRS89):

423359,4598414

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3586008DF2938N

Superfície de parcel·la:

360 m

2

Sostre construït:

162 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35860-08

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes, obertures i porxo d’entrada.

VISTA DE LES DUES CASES

DETALL DE LA PORTA DES DE L’EXTERIOR
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa a l’avinguda Pau Casals, 102

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DES DE L’EXTERIOR DEL JARDÍ

Edifici aïllat, corresponent al que devia ser en origen una torre d’estiueig i voltat per un petit jardí amb tanca. Té planta baixa i està cobert a
doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana, de la qual en destaca la decoració del ràfec, unes petites obertures de ventilació i de
caràcter decoratiu, però sobretot un petit porxo a l’entrada fomat per dos pilars helicoïdals fets d’obra i que sustenten una coberta de maó als
quatre vents i amb un cert caràcter orientalitzant. Pel que fa a les obertures, la façana està centrada per la porta d’accés i té una finestra a
banda i banda, més les altres obertures existents a les façanes laterals.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Avinguda Pau Casals, 104

35860-03

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda Pau Casals, 104

UTM (ETRS89):

423348,4598426

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3586003DF2938N

Superfície de parcel·la:

659 m

2

Sostre construït:

248 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35860-03

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, obertures i cobertes.

FAÇANA PRINCIPAL

DETALL DE LA TORRE
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa a l’avinguda Pau Casals, 104

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

TORRE QUADRANGULAR AMB LA CASA VEÏNA

Edifici unifamiliar d’una sola planta i un pis superior que s’aixeca en un cos rectangular en forma de torre. El cos principal de l’edifici està
cobert a quatre vents i presenta diferents obertures. El cos més elevat en forma de torre se situa a la part dreta de l’edifici i també està cobert
a quatre vessants, seguint una tipologia en cert caràcter orientalitzant i que es repeteix en altres exemples de les cases concebudes com
d’estiueig al municipi i que ens fan pensar que podrien haver estat dissenyades per un mateix arquitecte. La torre té balconada i un porxo a la
part inferior.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
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Capella de Santa Rosa (Los Rosales)

39778-19

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Camí de Ca N’Arús 9502

UTM (ETRS89):

423799,4597460

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3977819DF2937N

Superfície de parcel·la:

116 m

2

Sostre construït:

113 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada (Bisbat)
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

39778-19

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, façana principal i obertures, així com el camanaret d’espadanya.

CONJUNT DE LA DOBLE FAÇANA DE LA CAPELLA

PORTA D’ENTRADA I CAMPANARET
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Capella de Santa Rosa

Any / època / Estil:

segona meitat s.XX

Tipologia:

Edifici religiós

Ús original:

Culte

Ús actual:

POUM

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA D’UN CARRER DE LOS ROSALES

Es tracta d’una petita capella construïda per a la celebració del culte al barri de Los Rosales, construït a partir dels anys 50 per acollir la
immigració que arribava per treballar a les fàbriques vallesanes.
Exteriorment presenta una doble façana i coberta a dues vessants. A la dreta s’hi obre la porta d’accés, perpendicular a la nau, que s’extén
cap a l’esquerra i és il·luminada per una sèrie de finestres de perfil ogival i que recorden una estètica neogòtica. Vora la porta d’accés, una
placa recorda les víctimes de la rierada de 1962.
Per Setmana Santa els veïns hi organitzen una processó que surt de la capella i recorre el barri.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

301

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROCESSÓ DE SETMANA SANTA A LOS ROSALES, QUE SURT DE LA CAPELLA DE
SANTA ROSA
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Escultura “Continuum” de Tom Carr

39822-01 / 38795-01 / 38863-01

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Plaça Estació, Parc del Turonet, Parc de les Morisques

UTM (ETRS89):

423828,4598027

2. DADES CADASTRALS

Referència cadastral:

3982201DF2938S / 3879501DF2937N / 3886301DF2938N

Superfície de parcel·la:

3.685 m / 41.474 m / 40.235 m

Sostre construït:

-

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

2

2

2

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

Xv Complement de vialitat / P Sistema de parcs territorials
/ Vp Parcs urbans

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓqt
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

39822-01 / 38795-01 / 38863-01

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Tot l’element en el seu conjunt. Estructura principal al parc del Turonet i diferents “serpentines” repartides per la població (parc de les
Morisques).

COS PRINCIPAL DE L’ESCULTURA I DIVERSOS FRAGMENTS
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

“Continuum”

Any / època / Estil:

2003

Tipologia:

Escultura (element urbà)

Ús original:

Decoratiu

Ús actual:

POUM

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Les escultures urbanes sovint estan en risc de ser
vandalitzades.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L'any 2003 es va inaugurar aquesta escultura que té la particularitat de tenir un element principal, a la plaça del Turonet, i nombrosos elements
secundaris, a mode de serpentines, repartits per diferents espais del poble. Així l'obra, mantenint la seva unitat, es manifesta aquí i allà com
un lligam que relaciona uns espais amb els altres, com un cordill que cohesiona un municipi que ha tingut un creixement enorme en els darrers
temps.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Tom Carr va nèixer a Tarragona l’any 1956, però va marxar a viure als Estats Units, on va cursar fins als estudis secundaris. Va tornar a
Catalunya per estudiar Belles Arts i descobreix Calder a la Fundació Miró. És professor a l'Escola Massana de Barcelona i ha impartit cursos
a la School of Visual Arts (SVA) de Nova York. Viu i treballa a Sant Quirze del Vallès. Ha dissenyat espais llumínics de diversos indrets, com
Illa Fantasia, al Maresme. També té obra als jardins de la Fundació Miró i ha fet diverses exposicions de caràcter internacional.
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Passeig de les Moreres, 2

94805-02-B

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig de les Moreres, 2

UTM (ETRS89):

419361,4597767

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9480502DF1998S

Superfície de parcel·la:

837 m

2

Sostre construït:

141 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

94805-02-B

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, façana, ràfec i obertures.
Tanca del jardí amb reixes de forja.

VISTA DES DE L’EXTERIOR

FAÇANA FRONTAL I TANCA DEL JARDÍ
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig de les Moreres, 2

Any / època / Estil:

Inicis s.XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

FAÇANA FRONTAL I LATERAL

Es tracta d’un edifici unifamiliar de planta baixa, destinat a ser segona residència i voltat per un jardí amb una tanca perimetral i una reixa de
forja. La façana està definida per la presència de tres grans obertures d’arc rebaixat, la central de les quals és la porta d’accés. Una cornisa
motllurada delimita la part superior, per damunt de la qual s’aixeca, a la part central, un coronament geomètric a manera d’estructura
rectangular.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 8

95780-04

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 8 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419398,4597677

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9578004DF1997N

Superfície de parcel·la:

766 m

2

Sostre construït:

173 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

95780-04

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, cobertes i obertures. Porxo d’entrada.

FAÇANA PRINCIPAL I TANCA DEL JARDÍ

DETALL REIXES DE FORJA A LA FAÇANA
LATERAL
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del passeig del Ferrocarril, 8

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DES DE TANCA EXTERIOR

Edifici unifamiliar, de planta rectangular i cobert a dues vessants. El color vermellós de les teules contrasta amb l’encalat blanc de l’edifici, que
presenta una estètica inspirada en una arquitectura de ressons mediterranis, hereva encara de l’estètica noucentista. L’accés a l’edifici es
realitza per mitjà d’un porxo d’arc rebaixat que ocupa tota l’amplada de la façana. Les obertures estan protegides per reixes de forja.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 10

95780-05

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 10

UTM (ETRS89):

419392,4597657

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9578005DF1997N

Superfície de parcel·la:

837 m

2

Sostre construït:

141 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES3
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

95780-05

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures, coberta i elements decoratius.

FAÇANA VISTA DES DE L’EXTERIOR DEL JARDÍ

DETALL DECORATIU DEL TESTER DE LA CASA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del passeig del Ferrocarril, 10 (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i un nivell superior situat sota teulada a manera de golfes. Està coberta a doble vessant i la façana s’estructura
horitzontalment a dos nivells. En l’inferior hi ha la porta d’entrada al centre, aixoplugada per una mena de petit porxo i amb dues tribunes
quadrangulars que sobressurten a banda i banda. El nivell superior està conformat per tres finestres –la central d’arc de mig punt- per damunt
de les quals discorre un fris esgrafiat amb decoració vegetal.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 16

95780-07

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 16 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

41939,4597604

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9578007DF1997N

Superfície de parcel·la:

850 m

2

Sostre construït:

325 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

95780-07

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig del Ferrocarril, 16

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici unifamiliar, de planta rectangular i cobert a quatre vessants. A la part central superior de la façana d’accés s’eleva un cos a manera de
torreta quadrangular, cobert igualment a quatre vessants. Remata la construcció un element que simula una pinya ceràmica. El color vermellós
de les teules contrasta amb l’encalat blanc de l’edifici, que presenta una estètica inspirada en una arquitectura de ressons mediterranis, hereva
encara de l’estètica noucentista. L’accés a l’edifici es realitza per mitjà d’un porxo d’arc rebaixat que allotja la porta a l’interior. A banda i banda
de la porta hi ha dos finestrals allargassats.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 18

95780-08

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 18 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419396,4597582

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9578008DF1997N

Superfície de parcel·la:

344 m

2

Sostre construït:

211 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

95780-08

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Joc de volums i cobertes. Obertures i porta d’accés al jardí.

VISTA DES DEL CARRER

DETALL DE LA PORTA D’ACCÉS AL JARDÍ
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al passeig del Ferrocarril, 18

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici unifamiliar, de planta rectangular i cobert a quatre vessants. A la part central superior de la façana d’accés s’eleva un cos a manera de
torreta quadrangular, cobert igualment a quatre vessants. Remata la construcció un element que simula una pinya ceràmica. El color vermellós
de les teules contrasta amb l’encalat blanc de l’edifici, que presenta una gran abundancia d’obertures, seguint una estètica inspirada en una
arquitectura de ressons mediterranis, hereva encara de l’estètica noucentista. L’accés a l’edifici es realitza per mitjà d’una porta d’accés amb
una gran porta vidrada.
El jardí perimetral està circumdat per una tanca, amb una porta exterior constituïda per un arc rebaixat i una teuladeta a quatre vessants, que
presenta una certa ressonància oriental.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 7

96790-25

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 7 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419485,4597670

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9679025DF1997N

Superfície de parcel·la:

3.507 m

2

Sostre construït:

1.111 m

2

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

96790-25

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, torre, obertures i galeries amb arcades.

VISTA DES DE L’EXTERIOR

DETALL DE LA TORRE
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa al Passeig del Ferrocarril, 7

Any / època / Estil:

Inicis segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

DETALL DE LA COBERTA I LA TORRE

Edifici de planta quadrangular, amb coberta a quatre vessants i una torre angular que s’alça per damunt del volum de l’edifici com a mirador i
afegint una planta més.
La tònica general en les obertures de l’edifici és l’arc de mig punt peraltat, per bé que en un dels angles s’obren dues portes rectangulars que
permeten sortir a una balconada angular que sembla afegida amb posterioritat a la construcció de l’edifici. A la part baixa també s’obre una
galeria d’arcs de mig punt que recorda una galeria neoromànica.
L’edifici està envoltat d’un jardí de dimensions notables, delimitat per una tanca perimetral.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 5

96790-26

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 5

UTM (ETRS89):

419462,4597702

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9679026DF1997N

Superfície de parcel·la:

591 m

2

Sostre construït:

265 m

2

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

96790-26

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, alçades i obertures.

FAÇANA PRINCIPAL DES DEL CARRER
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del passeig del Ferrocarril, 5

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Torre d’estiueig conformada per dos cossos: un de rectangular que constitueix el cos principal i una torre quadrangular a un extrem, que s’eleva
un nivell més respecte la coberta del cos principal. En ambdós cossos, la coberta és de teula àrab i a dues vessants, situada de manera
perpendicular. No hi ha una simetria clara pel que fa a les obertures. Aquestes són rectangulars (en format vertical o horitzontal) i senzilles,
sense elements decoratius remarcables.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

324

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Passeig del Ferrocarril, 3

96790-27

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Passeig del Ferrocarril, 3

UTM (ETRS89):

419459,4597729

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9679027DF1997N

Superfície de parcel·la:

573 m

2

Sostre construït:

128 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

96790-27

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, coberta, obertures i elments decoratius.

VISTA FRONTAL I LATERAL
VISTA DES DE L’EXTERIOR

FAÇANA FRONTAL
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del passeig del Ferrocarril, 3

Any / època / Estil:

Primera meitat segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar de planta baixa i un nivell superior situat sota teulada a manera de golfes. Està coberta a doble vessant i la façana s’estructura
horitzontalment a dos nivells. En l’inferior hi ha la porta d’entrada al centre, aixoplugada per un petit porxo, cobert al seu torn per una teulada
piramidal feta amb teula àrab. A banda i banda hi ha sengles finestres i al nivell superior hi ha una finestra de perfil semicircular que defineix la
zona de les golfes. A la part posterior hi ha un cos perpendicular, també cobert a doble vessant. La combinació de teula i el color blanc de les
façanes dona a la casa l’aspecte de l’arquitectura mediterrània que alguns edifcis d’aquestes característiques volien imitar.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
TRAVESSA, Artur: Fonts i masies, naturalment de Les Fonts. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1998.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer de Montserrat, 13

35842-14

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Montserrat, 13

UTM (ETRS89):

423439,4598238

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3584214DF2938S

Superfície de parcel·la:

93 m

2

Sostre construït:

93 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

3b Edificació en ordenació oberta centre ordenació
tradicional

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35842-14

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

IMATGES I DETALLS DE LA FAÇANA
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer del Montserrat, 13

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici unifamiliar d’una sola planta, amb la façana definida per dues úniques obertures, la porta a la dreta i una finestra a l’esquerra. La façana
està coronada per un ràfec de caràcter geomètric, amb la part central més elevada i amb una decoració romboïdal. El perfil del coronament
recorda d’altres edificis que trobem a la mateixa vila, al mateix carrer Montserrat núm. 29 o bé el garatge del núm. 50 del carrer Pi i Margall.
Sota la cornisa que separa el coronament de la resta del cos de l’edifici hi ha dues petites obertures decoratives.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer de Montserrat, 29

35842-07

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Montserrat, 29

UTM (ETRS89):

423395,4598239

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3584207DF2938S

Superfície de parcel·la:

150 m

2

2

Sostre construït:

94 m

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35842-07

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA
LA FAÇANA EN EL CONTEXT DEL CARRER
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer del Montserrat, 29

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici unifamiliar d’una sola planta, amb la façana definida per dues úniques obertures, la porta a la dreta i una finestra a l’esquerra. La façana
està coronada per un ràfec de caràcter geomètric, amb la part central més elevada i amb una decoració romboïdal. El perfil del coronament
recorda d’altres edificis que trobem a la mateixa vila, al mateix carrer Montserrat núm. 13 o bé el garatge del núm. 50 del carrer Pi i Margall.
Sota la cornisa que separa el coronament de la resta del cos de l’edifici hi ha dues petites obertures decoratives.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Carrer de Sant Josep, 7

34833-10

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Sant Josep, 7

UTM (ETRS89):

423355,4598149

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3483310DF2938S

Superfície de parcel·la:

147 m

2

Sostre construït:

102 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34833-10

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

CONJUN T DE LES TRES CASES
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer de Sant Josep, 7

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici entre mitgeres d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals allargassats horitzontalment. La part superior està definida per un coronament amb cornisa molt senzilla i tres petites obertures
decoratives amb petites celosies.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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1996.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer de Sant Josep, 9

34833-09

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Sant Josep, 9

UTM (ETRS89):

423346,4598152

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3483309DF2938S

Superfície de parcel·la:

156 m

2

Sostre construït:

110 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34833-09

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:

Façana i obertures. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

CONJUN T DE LES DUES CASES
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer de Sant Josep, 9

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici entre mitgeres d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals. La part superior està definida per un coronament recte, la part central del qual està més elevada. Per sota hi ha una cornisa molt
senzilla, que separa aquest coronament de la resta del cos de l’edifici.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Carrer de Sant Josep, 11

34833-08

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer de Sant Josep, 11

UTM (ETRS89):

423338,4598155

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3483308DF2938S

Superfície de parcel·la:

262 m

2

Sostre construït:

189 m

2

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

1a Zona nucli antic

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

34833-08

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA

CONJUN T DE LES DUES CASES
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer de Sant Josep, 11

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici entre mitgeres

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici entre mitgeres d’una sola planta, amb el ràfec perpendicular a la façana. Aquesta està centrada per la pota d’accès, flanquejada per dos
finestrals. La part superior està definida per un coronament recte damunt d’una cornisa amb dentellons, per sota la qual hi ha dues petites
obertures decoratives amb celosies.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permet la remunta. En cas de remunta conservant l’element protegit, la nova edificació haurà de respectar la següent condició:
- La façana de la remunta proposada haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la
lectura de la façana catalogada.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

Villa Bon Repòs

33830-03

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda d’Antoni Gaudí, 39

UTM (ETRS89):

423037,4598360

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3383003DF2938S

Superfície de parcel·la:

1.122 m

2

2

Sostre construït:

201 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33830-03

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, coberta, obertures i elements decoratius.

FAÇANA

CONJUNT DES DE L’EXTERIOR
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Villa Bon Repòs

Any / època / Estil:

Primera meitat s.XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VILLA BON REPÒS I VILLA LOLA

Casa unifamiliar concebuda com a torre d’estiueig, de planta baixa amb un nivell superior i coberta a doble vessant. A la planta baixa, la façana
presenta la porta d’accés situada a l’esquerra, aixoplugada per un petit porxo amb coberta piramidal, mentre a la banda s’hi obre una finestra.
Aquestes dues obertures tenen una simetria vertical amb les dues obertures que defineixen el pis superior. A la part posterior, hi ha una petita
tribuna a la planta baixa, mentre el pis superior manté les dues obertures iguals a les de la façana principal.
El jardí està delimitat per una tanca perimetral –amb una portada amb pilars i grans gerros decoratius-, que limita amb una altra torre de
característiques semblants, fet que ratifica que aquest espai (amb la riera a la part posterior) fou un lloc procliu a la construcció d’aquest tipus
d’edificacions.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Villa Lola

33830-02

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Avinguda d’Antoni Gaudí, 41

UTM (ETRS89):

423028,4598375

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3383002DF2938S

Superfície de parcel·la:

805 m

2

2

Sostre construït:

80 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

33830-02

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:

Façana, obertures i alçada. Importància de mantenir l’homogeneïtat del conjunt.

FAÇANA PRINCIPAL

FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Villa Lola

Any / època / Estil:

Primera meitat segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA POSTERIOR DE LES DUES VILLES DES DE LA RIERA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa unifamiliar concebuda com a torre d’estiueig, fonamentalment de planta baixa i amb un nivell superior sota teulada, a manera de golfes
i coberta a doble vessant. A la planta baixa, la façana presenta tres obertures, essent la central la porta d’accés. Aquesta està coberta per un
petit porxo amb arcuacions rebaixades i coberta piramidal amb teula àrab. A la part posterior de la casa sobressurt un cos perpendicular,
cobert igualment a doble vessant.
El jardí està delimitat per una tanca perimetral, que limita amb una altra torre de característiques semblants, fet que ratifica que aquest espai
(amb la riera a la part posterior) fou un lloc procliu a la construcció d’aquest tipus d’edificacions.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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Torre Julià (Les Fonts)

96790-25

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Josep Mitats, 2 (Les Fonts)

UTM (ETRS89):

419466,4597545

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9677001DF1997N

Superfície de parcel·la:

4.767 m

2

2

Sostre construït:

644 m

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Pública
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

96790-25

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

J-19

2 EMPLAÇAMENT

e 1:3.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures.

FAÇANA PRINCIPAL

VISTA DE CONJUNT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Torre Julià (Les Fonts)

Any / època / Estil:

Primera meitat segle XX / Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Centre cívic

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

VISTA POSTERIOR AMB ANNEX MODERN

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa de planta rectangular amb coberta a doble vessant, però amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta, de dos nivells, està
definida al centre de la planta baixa per la porta d’accés, d’arc rebaixat, amb una finestra a banda i banda. Al pis superior són quatre les
finestres que s’hi obren, dues de grans als extrems i dues d’estretes a la part central. A la dreta s’hi construí un cos en forma de tribuna
arrodonida a la part inferior i recoberta de maó, que genera una terrassa al pis superior, on aquest cos afegit també es cobreix amb una teulada
a doble vessant. Aquest és el conjunt que forma la casa originària, a la qual modernament se li afegí encara un cub rectangular per ampliar les
prestacions de l’edifici com a centre cívic.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
El barri de les Fonts és el més allunyat del nucli antic de Sant Quirze i part del mateix barri ja pertany a Terrassa. El seu desenvolupament
residencial s’incià cap als anys vint al voltant de la masia de Can Falguera, que l’any 1900 era una explotació agrícola, o prop del baixador dels
Ferrocarrils Catalans. L’any 1936 el barri i les cases ja estaven construïts i es convertiren sobretot en segones residències de famílies
benestants terrassenques.
Si bé alguns edificis encara presenten ressons d’un modernisme perifèric, estilísticament els podem enquadrar dins l’etapa del Noucentisme,
que neix ja ben entrat el segle XX i que també és un moviment que va vincular estretament la política i la cultura, i que va tenir una gran
empenta per part d’institucions com la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat. De fet, el noucentisme va sorgir com a reacció al Modernisme,
volent unir les arrels populars amb les formes clàssiques mediterrànies. Segons J.F. Ràfols: “els mateixos arquitectes que es decantaven per
la simplicitat popular, encarant-se al mar i saltant per sobre el reflex italià en l’arquitectura de les Balears i esforçant-se en comprendre la
tradicional simplicitat que ofereix Itàlia en idèntica latitud, van arribar a solucions, a proporcions, a formes, de pura estirp mediterrània: s’uní a
la simplicitat ruda popular de Catalunya la senyorívola concisió dels primitius renaixentistes florentins”.
El Noucentisme neix com a un moviment ambigu, que en principi parteix de les mateixes arrels del Modernisme, però alhora s’hi oposa, passant
del medievalisme goticista al classicisme mediterrani. A nivell arquitectònic i en línies generals, els edificis noucentistes es mouen entre
l’academicisme i l’eclecticisme, tal com es posa de manifest en molts edificis construïts a Les Fonts sobretot entre la segona i tercera dècada
del segle XX.
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Can Barnola

0008-013

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carretera Molins de Rei 9503

UTM (ETRS89):

422128,4596791

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

000801300DF29E

Superfície de parcel·la:

203 m

2

Sostre construït:

406 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Vall de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0008-013

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums, cobertes i obertures. Capella en les proximitats.

VISTA DE CONJUNT DE LA TORRE DE CAN BARNOLA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Barnola

Any / època / Estil:

Mitjans segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
CAN BARNOLA DESPRÉS D’UN INCENDI (1995)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Casa construïda a mitjans segle XX com a torre aïllada a la manera de masia, si bé l’aspecte ja difereix de les masies tradicionals. Consta
fonamentalment d’un primer cos rectangular i un cos superior de dimensions menors, amb coberta a quatre vents.
En les proximitats de la casa s’hi edificà també una capella dedicada al Sagrat Cor, en un estil historicista neorromànic.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
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Ca n’Arús

0004-021

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Diseminat Ca n’Arús 9504

UTM (ETRS89):

423650, 4597241

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

000402100DF29E

Superfície de parcel·la:

256 m

2

Sostre construït:

246 m

2

Número de plantes:

PB+1

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Vall de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

0004-021

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, coberta i obertures.

VISTA POSTERIOR AMB GALERIA

FAÇANA PRINCIPAL
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Ca n’Arús

Any / època / Estil:

Segles XVIII-XIX

Tipologia:

Edifici aïllat

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
VISTA DE CONJUNT EN UNA IMATGE ANTIGA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Masia de planta rectangular i coberta a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana. Ha patit nombroses remodelacions des del seu
origen –probablement a finals del segle XVIII o ja el segle XIX- fins a l’actualitat. La façana principal està definida per una portada d’arc de
mig punt, amb una finestra a banda i banda, mentre al pis superior s’hi obren tres finestres, que també trobarem en mateix nombre a la
façana lateral esquerra, mentre a la e la dreta s’hi obre una galeria d’arcs de mig punt peraltats.
Perpendicular a la façana s’hi afegí un cos, rematat per una balconada decorada amb modernes balustres, que també es reprodueixen en un
espai perimetral tancat davant la porta d’accés.
La casa fou caserna durant les guerres carlines del segle XIX.
En les proximitats de la casa hi ha una font i una bassa. L’horta es regava a partir de la mina existent.
(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les quals
se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada de les
crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la muntanya a
l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del tipus
“basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb teulada
que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant el mateix
perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les demés
obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació d’altres
tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint, l’abandonament
dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen alguna motllura
decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet que quan la família
que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin despendre's de la imatge
rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot es podia arribar a construir
un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la Torre Gorina) o a Can Llobateres.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.
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Can Llobet

47860-01

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

CL PAU VILA 1 N2-3

UTM (ETRS89):

424622, 4598482

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

4786001DF2948N

Superfície de parcel·la:

13.828 m

2

2

Sostre construït:

1.440 m

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Municipal

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2. 000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d'equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Inventari 1999

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

47860-01

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums i obertures.

FAÇANA LARERAL I PRINCIPAL DES DE L’EXTERIOR
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Llobet

Any / època / Estil:

ss.XVI-XIX

Tipologia:

Edifici aïllat / Masia

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Deshabitat

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

VISTA DES DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL MATEIX NOM

Masia de planta rectangular, coberta a doble vessant però amb el carener paral·lel a la façana. Pensem que el seu origen es podria remuntar
al segle XVI, sobretot per la presència del portal d’arc de mig punt amb dovelles, característic fins a finals del segle XVII, però també per la
presència d’un finestral d’inspiració gòtica, amb arc conopial. Probablement al segle XVIII s’afegiren dos cossos laterals al rectangle principal,
donant un aspecte final de façana trapezoïdal.
L’edifici fou propietat de Josep Duran Truloch, jutge de Sabadell. Avui és de propietat municipal, però presenta un aspecte molt malmès tant
pel que fa a l’edifici en si com a la degradació de l’entorn.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus elements, així com, els
elements originals de l’interior.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

359

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI ARQUITECTÒNIC - BPU

7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’abundància de masos a la comarca històrica del Vallès i territoris adjacents fa que aquesta esdevingui una zona propícia per a l’agricultura i
paradigmàtica d’un tipus d’organització territorial propi de la “Catalunya Vella”, amb un considerable escampall de masos, entesos com a
vivenda i com a unitat d’explotació alhora. Tot i esser, doncs, un procés consolidat al llarg de tota l’època moderna -passant de la simplicitat
dels masos a l’època medieval, que s’aniran sofisticant sobretot a partir del segle XVI-, serà al segle XVIII, quan es visqué una nova etapa de
repoblament i expansió agrícola, que la bonança econòmica farà que a nivell arquitectònic, alguns d’aquests masos tinguin una remodelació
notabilíssima, quan no una construcció de bell nou.
El principal teòric de la masia catalana durant el segle XX, Josep Danés -que codirigí l’Estudi de la Masia juntament amb Rafael Patxot-,
presentà la classificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les cobertes i plantejava una evolució tipològica similar a
la que s'explica avui, entorn el context històric de la vida pagesa i amb l'afirmació que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influència
de les cases dels nobles i les esglésies. Danés copsava que hi havia una estructura comuna de tres crugies paral·leles, al voltant de les quals
se'n construïen d'altres de manera més variable; i passava llavors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada de les
crugies. Aquests grups estarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II propi de la muntanya a
l'obaga; i el tercer tipus el propi del pla.
Les masies que trobem a Sant Quirze, en una constant que podem fer extensible al Vallès històric en general, corresponen fonamentalment
als tipus 2 i 3 de la classificació de Josep Danès: la masia coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i la masia del tipus
“basilical”, caracteritzada per una façana on s’hi defineixen tres cossos verticals, el central més ample. El cos central pot cobrir-se amb teulada
que parteix del carener en situació paral·lela a la façana –com les masies del “tipus 1”- o bé amb el carener perpendicular, originant el mateix
perfil triangular del “tipus 2”, aquí circumscrit en el cos central.
Un tret comú que compartirien les masies construïdes indistintament durant els segles XVI i XVII és la presència del portal dovellat com a
entrada principal. Amb orígens anteriors, serà durant el cinc-cents i el sis-cents que aquest tipus de portal es generalitzarà sobretot en els
edificis de caràcter civil o privat, tot i que també en trobem algun cas en edificis religiosos del segle XVI. A part del portal d’entrada, les demés
obertures es caracteritzen per l’oscil·lació entre les reminiscències gòtiques i una creixent “classicització” mitjançant la incorporació d’altres
tipus de motllures o elements decoratius que poden recordar vagament de caràcter més romanista o bé, com passa sovint, l’abandonament
dels finestrals de remisnicències conopials donarà pas, més al segle XVII, a finestres de llinda plana, que si incorporen alguna motllura
decorativa sempre és extraordinàriament simple. Finalment, també tenim altres exemples posteriors, relacionats amb el fet que quan la família
que habitava la casa vivia un ascens social, l'edifici podia ésser “disfressat” amb noves reformes que busquessin despendre's de la imatge
rural i introduir un aspecte més senyorívol o més d’acord amb les tendències arquitectòniques de l’època i fins i tot es podia arribar a construir
un edifici “modern” en les proximitats de la masia antiga, com succeeix a Can Barra (amb la construcció de la Torre Gorina) o a Can Llobateres.

Bibliografia
CASADO, Irina: Sant Quirze del Vallès. Valls: Cossetània Edicions, 2001.
DDAA: Un passeig per la història de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 1997.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Història Gràfica de Sant Quirze del Vallès. Recull de fotografies que fan
història. Sant Quirze del Vallès: 1991.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Imatges i records. Sant Quirze del Vallès. Barcelona: Ed. Viena/Columna,
1996.
GIHSQ (Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès): Masies de Sant Quirze del Vallès. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
1999.
VALLS, R: Sant Quirze del Vallès. Caixa d’Estalvis de Sabadell: 1977.

Arxius
Arxiu fotogràfic del GIHSQ
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ARXIU FOTOGRÀFIC DEL GIHSQ
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Capella de Sant Francesc d’Assís

23875-10

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Residència de Sant Francesc d’Assís /
Camí de Can Ponsich

UTM (ETRS89):

422188, 4598505

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2387510DF2928N

Superfície de parcel·la:

20.268 m

2

2

Sostre construït:

36 m (no reconeguda a cadastre)

Número de plantes:

PB

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà no consolidat

Qualificació:

(8) Zona de serveis privats

Observacions:

PMU3 - Qualificació indicativa

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

23875-10

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volum, coberta i obertures. Campanar d’espadanya.

DUES VISIONS DE LA CAPELLA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Capella de Sant Francesc d’Assís

Any / època / Estil:

Segle XX

Tipologia:

Edifici aïllat / edifici religiós

Ús original:

Capella

Ús actual:

Capella

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Petita edificació de planta rectangular d’una sola nau i coberta amb volta de canó i amb teulada a doble vessant a l’exterior. Construït de
pedra vista, la part més destacable de l’edifici és la seva façana, presidida per un portal d’accés d’arc de mig punt, amb una petita capelleta a
manera de fornícula a la part superior. Corona l’edifici un campanaret d’espadanya, que conserva la campana.
Es tracta d’un edifici relacionat amb la proximitat de la Residència Assís.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Rehabilitació assegurant la protecció de la totalitat del bé i el seu formalisme arquitectònic.
- Deconstrucció dels elements no originals o condicionament a la composició global de l’edificació d’aquells imprescindibles en matèria de
seguretat estructural o d’habitabilitat.
- No es permet l’ampliació.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)

Bibliografia
GAVÍN, Josep M. Inventari d’esglésies. Vallès Occidental.
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Carrer Barcelona, 73

35860-05

1. LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

Adreça:

Carrer Barcelona, 73

UTM (ETRS89):

423405,4598405

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3586005DF2938N

Superfície de parcel·la:

501 m

2

Sostre construït:

259 m

2

Número de plantes:

PB+2

Titularitat:

Privada
1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

6d2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Cap

Protecció actual:

BPU

Catalogació:

Tipus de bé:

Arquitectònic

Núm.:

35860-05

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B. Parcial

Altres proteccions:

Cap

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Volums I obertgures.

FAÇANA VISTA DES DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS
MONTSENY I BARCELONA

FAÇÁNA AMB PORXO I TRIBUNA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Casa del carrer Barcelona, 73

Any / època / Estil:

Primera meitat del segle XX/ Noucentisme

Tipologia:

Edifici aïllat / Torre d’estiueig

Ús original:

Habitatge

Ús actual:

Habitatge

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Com exemple tipològic de torre d’estiueig, es caracteritza per ser un edifici aïllat, situat al mig d’una parcel·la i envoltat per un jardí al que donen
totes les façanes.
Es tracta d’una casa de planta rectangular, amb cos adjacent i cobert a doble vessant. De planta baixa i dos pisos, amb obertures disposades
de manera irregular, en una de les façanes hi té una tribuna poligonal a la planta baixa i un petit porxo d’accés al jardí.

(Continua)

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació.
- Deconstrucció dels elements no protegits.
- Es permeten les intervencions que no afectin als elements que motiven la catalogació del bé.
- Qualsevol ampliació haurà de preveure’s amb un tractament de façana uniforme i neutre que no entri en competició amb la lectura de la
façana catalogada, estudiant la seva disposició per tal de no afectar els elements protegits.
- Qualsevol intervenció requerirà tot allò que estableixen els apartats a i b del punt 4, de l’article 12 de la normativa d’aquest catàleg, sobre
protecció documental.
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7. ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ i DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte actual del nucli històric de Sant Quirze del Vallès està conformat per l’antic carrer Major com a artèria històrica (avui carrer Vila Puig),
conformat cap a mitjans del segle XVII juntament amb el carrer Pompeu Fabra, carrer Nou i adjacents. Abans de la gran expansió
contemporània de Sant Quirze, el nucli històric, doncs, estava limitat i configurat pels carrers Pompeu Fabra, Pi i Margall, Sabadell i l’Avinguda
Pau Casals.
Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten unes característiques
semblants: es tracta d’habitatges unifamiliars, de planta baixa i pis o planta baixa i dos pisos o un pis i golfes. Acostumaven a tenir una eixida
a la part posterior. Es tracta d’edificis funcionals i poc sofisticats, sense decoracions en obertures i materials simples (façanes generalment
arrebossades). Una tipologia que obeeix tant al clima com als materials de l’entorn i també a les activitats econòmiques.
En els primers nuclis d’expansió s’hi construïren alguns eixamples els edificis més destacables dels quals són antigues torres d’estiueig, que
podem trobar, per exemple, al llarg de l’avinguda Pau Casals o l’avinguda Gaudí. En aquest sentit, la proximitat de Sant Quirze a Barcelona i
l’arribada, a la dècada de 1920, dels ferrocarrils, va convertir Sant Quirze en un dels nombrosos nuclis d’estiueig tan propis del Vallès, si bé no
amb la mateixa intensitat que altres poblacions.
Des de finals del segle XVIII, Sant Quirze era una població agrícola que vivia bàsicament del conreu de la vinya i la producció de vi com a
principals activitats. El poble viu el seu desenvolupament al segle XIX, encara sota la jurisdicció del castell de Terrassa, fins que a l’any 1829,
Sant Quirze esdevé municipi propi. Durant el segle XIX es produïrà la gran transformació industrial del país, amb poblacions punteres com
Terrassa o Sabadell, que l’any 1832 tenien sis i tres vapors respectivament, però que l’any 1861 ja concentraven el 74% de la indústria de la
llana, constituint-se en la gran “fàbrica” tèxtil de Barcelona. D’aquesta manera, podem considerar que la segona meitat del segle XIX i principis
del segle XX va constituir una època de progrés econòmic, associatiu i cultural per la comarca del Vallès i poblacions con Sant Quirze.
És durant els anys vint quan s’ha d’emmarcar la construcció d’edificis com la Patronal (1922) o la Cooperativa Agrícola (1927), que eren el
nucli associatiu de la població, a banda de l’estació de Ferrocarrils Catalans (1921-22). La Patronal era el lloc de reunió dels propietaris i de la
gent benestant del poble, on després de la guerra va instal·lar-s’hi el Cafè Espanyol, mentre la Cooperativa Agrícola era el lloc de reunió de la
gent obrera, on es feia teatre, després cinema, i els balls.
L’esclat de la Guerra Civil va posar fi a aquest període de creixement socioeconòmic, que es reprendria a partir dels anys 50. Fins aquest
moment, la població, bastant reduïda, s’havia concentrat al casc antic, però en deu anys es produí el gran canvi econòmic. Es passa de treballar
majoritàriament a l’agricultura per passar a cobrir la demana creixent de la indústria, comportant, entre els 50 i 60, la duplicació de la població.
És en aquest moment quan apareixen els barris perifèrics, deslligats físicament del poble, com el Poble Sec o Los Rosales. També al casc
antic i als primers eixamples, però, va augmentar el nombre d’habitatges. És en aquest moment que arriba molta immigració, procedent sobretot
d’altres territoris de l’Estat, per treballar a la indústria de Sabadell i Terrassa, i s’instal·laven a Sant Quirze cercant un habitatge més econòmic
i proper a les dues ciutats.
A partir dels anys seixanta es mantingué un ritme de creixement molt alt –un els majors de la zona del Vallès- i va fer que la fesomia del poble
anés canviant radicalment. La riuada de l’any 1962 també va afectar la població, destruint part del barri de Los Rosales i es van construir els
anomenats “pisos del Sindicat”, des del carrer Sabadell a la ronda d’Arraona. Només entre 1970 i 1975 es va produir un estancament en el
creixement poblacional a causa de la crisi econòmica, però a partir d’aquell moment el terreny urbanitzat va créixer exponencialment, amb
grans urbanitzacions de cases adossades que han acabat de configurar l’aspecte actual de la població i convertit el centre històric en una zona
molt reduïda i molt fràgil de cara a la seva conservació.
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J-01

Trinxera del ferrocarril
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

424061, 4597057

Ubicació:

Al costat oest de la via del ferrocarril de Sant Cugat a Sabadell, més avall de l’estació de Sant Quirze del Vallès, entre
el Polígon Industrial del Sud-Oest i la colònia Castelltort

Accés:

Des de la via del tren

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

27288 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable / Sòl urbà consolidat
F Sistema ferroviari / 13 Valls de Can Vinyals /
Vp Sistema de Parcs Urbans / X Sistema Viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Patrimoni paleontològic. Generalitat de Catalunya

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-01

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Trinxera del ferrocarril

Any / Època / Segle:

Miocè mig, MN 8

Tipologia:

Nivell paleontològic detrític, llims calcaris blavosos

Ús original:

-

Ús actual:

Trinxera d’infraestructura ferroviària, bardissa.

Estat de conservació:

Relativament bo

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:

Intervencions: anys 30 Mn. R. Bataller, anys 40-60 M. Crusafont, 1994-1995

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Jaciment clàssic de vertebrats fòssils al Vallès-Penedès, que consta de més de 40 espècies entre insectívors, lagomorfs, rosegadors, carnívors,
proboscidis, perissodàctils i artiodàctils, entre elles la fauna més antiga de l’anomenat Complex Continental Superior. En la campanya de 1994
es va extreure a uns 100 m. del jaciment original el crani d’un rinoceront Aceratherium tetradactilum pràcticament íntegre. Aquesta espècie de
rinoceront és característica de l’Astarasià, al Miocè inferior.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
- CRUSAFONT (1969), CASANOVAS-VILAR / ALBA / ROBLES / MOYÀ-SOLÀ (2011)
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J-02

Poble Nou de Sant Quirze
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423728, 4597479

Ubicació:

Al costat de la urbanització Los Rosales, a l’alçada del km.
18 de la carretera C-14133a

Accés:

Des de la urbanització Los Rosales; el jaciment es troba
en un marge i camp de conreu al sud-oest de la urbanització, vora una línia elèctrica

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3977821DF2937N

Superfície jaciment:

No definida

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà no consolidat
(4a) Zona d’edificació en ordenació oberta / (X) Sistema
Viari (Indicatives)
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-02

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Poble Nou de Sant Quirze (Sant Quirze, Los Rosales)

Any / Època / Segle:

Miocè mitjà a Aragonià, MN 8

Tipologia:

Nivell detrític, llims calcaris blavosos

Ús original:

-

Ús actual:

Camp de conreu

Estat de conservació:

Regular

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: als anys 50, per Crusafont i col·laboradors.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Jaciment paleontològic de mamífers del Miocè, detectat per Crusafont i Truyols, que el van donar a conèixer l’any 1956. Forma part de la mateixa línia que la Trinxera del Ferrocarril i Can Feliu. Està configurat per fàcies geològiques distals i mitjanes del sistema al·luvial d’Olesa - Les
Fonts, amb gresos intercalats de trams de lutites de color vermellós o gris i conglomerats polimíctics. Els nivells fossilífers es troben en els
trams lutítics i de granulometria més fina. Aquestes zones estan incloses en els afloraments miocens amb grafia NMgo del Mapa geològic de
Catalunya 1:25.000 Sabadell 392-2-2 (72-30) del sector de Los Rosales i el Castellet, i els seus límits han permès la definició dels límits del
jaciment. S’hi localitzen insectívors, rosegadors, perissodàctils i artiodàctils.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
- CRUSAFONT / TRUYOLS (1956)
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J-03

Can Feliu
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422876, 4598375

Ubicació:

Als terrenys de la masia de Can Feliu, actualment equipaments públics

Accés:

Centre Cívic de Can Feliu

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3086601DF2938N

Superfície jaciment:

5634 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat
E Sistema d’equipaments comunitaris / 5b4 Zona d’edificació en filera / X Sistema viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-03

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

B.Parcial

Altres proteccions:

30866-01

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, es protegeix el subsòl.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Feliu (Can Pagès)

Any / Època / Segle:

Aragonià mitjà a Vallesià superior (Miocè mitjà), MN 8

Tipologia:

Fluvial

Ús original:

-

Ús actual:

Parc públic

Estat de conservació:

Cobert

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: als anys 70, per Crusafont i col·laboradors
Notes de conservació: tot el jaciment va ser cobert per una plaça pública sense obra de fonament, entre
el Centre Cívic i la Biblioteca.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Jaciment paleontològic de mamífers del Miocè, detectat per Crusafont i Truyols, que el van donar a conèixer l’any 1956. Forma part de la mateixa línia del Poble Nou a Can Ponsic. Està configurat per fàcies geològiques distals i mitjanes del sistema al·luvial d’Olesa - Les Fonts, amb
gresos intercalats de trams de lutites de color vermellós o gris i conglomerats polimíctics. Els nivells fossilífers es troben en els trams lutítics i de
granulometria més fina. Aquestes zones estan incloses en els afloraments miocens amb grafia NMgo del Mapa geològic de Catalunya 1:25.000
Sabadell 392-2-2 (72-30) del sector de Los Rosales i el Castellet, i els seus límits han permès la definició dels límits del jaciment. S’hi localitzen
lagomorfs, rosegadors, proboscidis, perissodàctils i artiodàctils.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
CRUSAFONT / GOLPE (1972)
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J-04

Can Casablanques
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422923, 4599145

Ubicació:

Polígon industrial Can Casablanques

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

394226 m2 (Àmbit definit dins SQV)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública / Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:40.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:40.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat / Sòl no urbanitzable

Qualificació:

1a / 3b / 4a / (4-hp) / 4b1 / (5) / 5b6 / 7a1 / 7c / X / Xv

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-04

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Casablanques (Can Casablanques I, Can Casablanques II)

Any / Època / Segle:

Vallesià superior a Turolià (Miocè superior, MN9)

Tipologia:

Fluvial

Ús original:

-

Ús actual:

Polígon industrial

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: anys 70, Intervenció preventiva 1989, 1990.
Notes de conservació: destruït parcialment. Part del jaciment va aparèixer en el decurs de les obres del
polígon industrial. A part que l’acció de la maquinària en va fer malbé alguna part, el jaciment va quedar
un temps al descobert i va ser abordat per furtius

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
El doble jaciment va ser localitzat i descrit als anys 70 prop del cementiri vell, i anomenat Can Casablanques I i Can Casablanques II en una
distància d’uns 100 m. L’any 1987, en urbanitzar els sectors industrials de Can Casablanques i Can Feu, s’hi van dur a terme les corresponents
intervencions preventives, que van aportar més materials; els dos jaciments es van ajuntar en una sola denominació. Està configurat per fàcies
geològiques del Vallesià superior a Turolià (Miocè superior, MN9); es tracta d’una zona de transició lateral de les fàcies mitjanes del sistema
al·luvial de Castellar a les fàcies distals del sistema al·luvial de Matadepera.
A les primeres excavacions s’hi van localitzar diversos mamífers del Miocè superior: suids, artiodàctils, èquids, rinoceròtids, proboscidis, lagomorfs i rosegadors; així com tortugues i gasteròpodes. A les intervencions dels anys 80 van aparèixer restes de macro-vertebrats. Els nivells
geològics fossilífers del jaciment de Can Casablanques tenen continuació amb el de Can Feu, ambdós jaciments només estan separats per
l’Autopista C-58.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
CRUSAFONT / GOLPE (1974), SANTAFÉ / CASANOVAS / LLORENS (1990)
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J-05

Can Poncic
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422118, 4598626

Ubicació:

Als entorns de la casa de Can Ponsich

Accés:

Des de la casa de Can Ponsich

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2387508DF2928N

Superfície jaciment:

415 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E- Ee Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

PGOU 2000

Protecció actual::

Àrea Arqueològica d’interès de Can Ponsich (P-AAI)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-05

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

23875-08, J-18

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.500

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix el subsòl.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Poncic (Can Ponsic, Can Ponsich; Can Poncic I, Can Poncic II, Can Poncic III)

Any / Època / Segle:

Miocè Superior (10,3 a 9,9 Ma), Aragonià, Vallesià inferior

Tipologia:

Fluvial

Ús original:

-

Ús actual:

Camps de conreu

Estat de conservació:

Relativament bo

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: anys 40, anys 70, intervenció paleontològica 2017
Notes de conservació: després de les darreres intervencions, el jaciment ha estat cobert.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Jaciment paleontològic clàssic de mamífers miocens descobert per Miquel Crusafont als anys 40, amb un variat resultat de rosegadors i macrovertebrats al jaciment I, mentre que al II no s’hi detecten primats, èquids ni giràfids; una dècada després Crusafont i els seus col·laboradors
hi trobarien les primeres restes de primats hominoïdeus de l’àrea, altament estudiades i anomenades Dryopithecus crusafonti en honor al seu
descobridor, essent Can Poncic la localització de referència. Santafé hi referencià totes les restes recuperades d’insectívors, primats (Hispanopithecus crusafonti), lagomorfs, rosegadors, carnívors, proboscids, perissodàctils, artiodàctils i rèptils.
Els jaciments es van donar per esgotats i no se’n coneixia la localització precisa, fins que pel maig de 2017 es va tornar a prospectar superficialment; localitzat de nou, el jaciment va aportar noves restes òssies fòssils de 16 macro-vertebrats, a més d’altres 17 restes siglades de l’anàlisi
micro-paleontològica, resultats que confirmen l’encara riquesa paleontològica del jaciment.
D’altra banda, l’any 1999 es va realitzar una intervenció paleontològica preventiva prèvia a la construcció de la urbanització i s’hi van localitzar
diversos registres fòssils d’èquids, artiodàctils, proboscidis, insectívors i abundants restes micro-paleontològiques de rosegadors (Miocè superior, MN9). En un principi siglades com a jaciment de Can Pallàs, han estat també classificades com de Can Ponsic.
Està configurat per fàcies geològiques de transició lateral de les fàcies mitjanes del sistema al·luvial de Castellar a les fàcies distals del sistema
al·luvial de Matadepera.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
CRUSAFONT / TRUYOLS (1947), CRUSAFONT / GOLPE (1973), SANTAFÉ (1978)
Documentació:
ALBA / ALMÉCIJA (2017)
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J-06

Can Feu
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423899, 4599092

Ubicació:

Al polígon industrial de Can Feu, a l’est de l’autopista, comprès entre els municipis de Sabadell i Sant Quirze.

Accés:

Polígon industrial de Can Feu

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

98892 m2 (Àmbit definit dins SQV)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública / Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:20.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:20.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

7b1 / 7c Zona d’activitats industrials / X Sistema viari

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

EPA 21997 (12/07/2017)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment paleontològic

Núm:

J-06

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

EPA 21997 (12/07/2017)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Feu

Any / Època / Segle:

Miocè Superior, entre 10,0 i 9,7 Ma

Tipologia:

Fluvial

Ús original:

-

Ús actual:

Jaciment arqueològic

Estat de conservació:

Relativament bo, parcialment destruït

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Intervencions: Intervenció arqueològica d’urgència 1987, Intervenció paleontològica urgent 2001, excavació 2013.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Jaciment paleontològic molt ric en fauna de grans mamífers del Miocè superior que es troba situat sota la gran superfície del jaciment arqueològic de la Bòbila Madurell – serrat de Can Feu, en una àrea que abasta des del Neolític a la tardo-romanitat i que ha estat excavat profusament.
Precisament el jaciment va ser descobert l’any 1987 arrel de les intervencions arqueològiques al sector romà i tardà del jaciment arqueològic
de Can Feu, en què van aparèixer un crani d’èquid i un de rinoceròtid.
L’any 2001, en motiu de les obres d’una nau industrial al sector sud de l’actual jaciment, l’aficionat a la paleontologia i actualment tècnic de camp
de l’ICP J. M. Méndez va localitzar restes paleontològiques de vertebrats mamífers i un possible homínid entre el moviment de terres (argiles
i llims), fet que va motivar una intervenció paleontològica un cop detectat l’origen de les terres abocades. El jaciment ja estava en part destruït
per les obres fetes, però es va poder recuperar material molt valuós malgrat la seva escassesa. A més de diversos vertebrats que coincidien
amb les troballes dels anys 80, les sospites del material trobat es van confirmar amb restes de l’hominoïdeu Hispanopithecus laietanus (també
localitzat a Can Ponsic i, sobretot, al jaciment sabadellenc de Can Llobateres, el conegut “Jordi”) que ha contribuït a la seva millor datació gràcies a la localització de material fòssil paral·lel, i sobretot a la precisió del seu sistema locomotor, que amb el material trobat a Can Feu es pot
precisar que és de suspensió i quadrupedisme arbori.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
SANTAFÉ / CASANOVAS / LLORENS (1990), CASANOVAS-VILAR / ALBA / ROBLES / MOYÀ-SOLÀ (2011), ALBA / ALMÉCIJA / CASANOVAS-VILAR / MÉNDEZ / MOYÀ-SOLÀ (2012), CASANOVAS-VILAR / FURIÓ / ALBA / MOYÀ-SOLÀ / MÉNDEZ (2012).
Documentació:
KHÖLER (2002), KHÖLER (2016)
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J-07

Sepulcre de fossa de Can Corbera
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

419882, 4596239

Ubicació:

A l’est del polígon industrial de Can Corbera, en un camí
paral·lel al sud de l’autopista Terrassa-Rubí

Accés:

De sota el polígon de Can Corbera surt un camí forestal
que travessa el torrent; el sepulcre es localitzava després
d’una pujada, sobre una obertura d’aigües del camí.

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700007 / 08238A00709011 / 08238A00700054

Superfície jaciment:

712 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

11 Vessants de la serra de Galliners

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-07

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

VISTA DEL LLOC
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Sepulcre de fossa de Can Corbera

Any / Època / Segle:

Neolític

Tipologia:

Enterrament d’inhumació aïllat

Ús original:

Fossa sepulcral

Ús actual:

Camí

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

-

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1973 es van localitzar les restes d’una possible fossa sepulcral durant una reparació amb màquines excavadores. La fossa era buidada
a la terra mateix, sense revestiment de lloses, i probablement es pogués atribuir al període final de la cultura dels sepulcres de fossa. El material ceràmic es va dipositar al Museu de Rubí. Els posteriors eixamples del camí l’han acabat fent desaparèixer, i l’any 1990, en la prospecció
arqueològica de la zona, ja no s’hi va localitzar cap indici.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
MARTÍN / MARGENAT 1983, MUÑOZ 1965
Documentació:
MARGENAT / MORO 1990
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J-08

Bòbila Madurell / Can Feu
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423737, 4598666

Ubicació:

Al vessant oest del serrat de Can Feu, en una superfície de
més de 30 Ha en els actuals terrenys de la urbanització de
Can Duran i el Parc de les Morisques

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

78883 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública / Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat / Sòl urbà no consolidat
3b Edificació ordenació contínua / (4) / 4a / 4b3 / 4b4 Edificació ordenació oberta / Xi Viari / Vj Pars i jardins urbans
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-08

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

FOTOGRAFIA ANTIGA (ANYS 20-90)
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Bòbila Madurell / Can Feu

Any / Època / Segle:

Neolític a Antiguitat tardana / 3.000 aC – 300 dC
Lloc d’hàbitat amb estructures peribles (fons de cabana), lloc d’inhumació col·lectiu (necròpolis), lloc de
producció i explotació agrícola (camp de sitges), lloc d’hàbitat amb estructures conservades (vil·la).
(Segons tipologia)

Tipologia:
Ús original:
Ús actual:

Habitatges

Estat de conservació:

Exhaurit i destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: 1921, 1947, 1968, 1978, 1987, 1988; excavacions d’urgència 1991, 1992, 1996. Consolidació 1997, intervenció preventiva 2006

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Els primers indicis del jaciment ja es van documentar en obrir el pas de la via del ferrocarril; a partir d’aquí Vicenç Renom hi va fer intervencions
esporàdiques entre els anys 1921 i 1947, especialment a partir de 1931, quan l’empresari Madurell hi va obrir una bòbila i l’extracció d’argiles
anava revelant nous indicis. E. Morral va fer una prospecció en el sector romà l’any 1968. La construcció de l’autopista va posar al descobert
tota una nova àrea, i al llarg dels anys 80 i 90 s’hi van dur a terme excavacions sistematitzades, fins a una darrera consolidació l’any 2006.
L’assentament té una llarga ocupació cronològica (més de 2.000 anys), amb estructures sobreposades, i cal contextualitzar-lo amb àrees
properes, com pot ser la de Poble Sec / Alcampo a l’altra banda de la via, el de Can Feu de Sabadell i especialment en tota la línia carenera
que discorre des de Can Gambús fins a la Roqueta. Generalment es coneix amb el nom de Bòbila Madurell, tot i que també s’ha fet servir el
de Can Feu per a l’estructura romana més tardana, sobreposada a les anteriors, al sector sud. És un dels jaciments de la prehistòria tardana i
l’Antiguitat més rellevants no només de Catalunya sinó d’Europa.
Al llarg de les diferents campanyes d’excavació s’hi han arribat a localitzar més de 50 sepulcres de fossa, elements paral·lels d’hàbitat (quasi
un centenar de fons de cabana ovalats), sitges i nombrosos objectes i elements d’aixovar (làmines de sílex melat, puntes de fletxa, aixes de
pedra, eines d’os, denes de variscita i cal·laïta, recipients ceràmics, molins de pedra...). Només aquest inventari ja situa el jaciment com un dels
punts més estratègics del poblament del Vallès als dos mil·lenis anteriors a la nostra era.
El poblat tindria continuïtat en època ibèrica i ibero-romana, amb la localització de diverses sitges reomplertes de material ceràmic. Tot i que
la continuïtat no queda molt clara, no sembla que hi hagi períodes d’abandó del lloc sinó restes arqueològiques sense connexió entre elles, i
potser en altres punts no localitzats.
Finalment, la part meridional del recinte va acabar essent ocupada com a assentament rural productiu en època romana. És difícil saber si
formava part de la pars rustica d’una vil·la alt-imperial o es tractava simplement d’una zona productiva. En qualsevol cas s’hi troben nombrosos
vestigis de producció de vi a gran escala, des de carbons de vinya (que no s’havia localitzat a la fase prèvia tardo-ibèrica) a grans basses de
decantació, passant per una gran quantitat d’àmfores, dolia, grans recipients i espais de magatzem. El centre productiu comptava també amb
diversos forns de ceràmica, que abastiria la necessitat d’envasos vinaris per a una producció destinada a l’exportació, a més de material de
construcció i ceràmica comuna. Als darrers temps, al segle II dC, sembla que l’establiment hauria canviat els seus recursos orientant l’economia
cap a la ramaderia.
Encara es va detectar una darrera etapa d’ocupació entre els segles VI i VIII dC, en què segurament es van aprofitar algunes estructures tardanes i materials de construcció.
L’any 2006 tot el complex es va donar per exhaurit (els materials es conserven al Museu d’Història de Sabadell) i la seva superfície va ser
urbanitzada. Actualment hi ha un parc, una escola i un conjunt d’habitatges plurifamiliars, a més d’infraestructures viàries com la via del tren o
l’autopista.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
OLLER (2012), SANMARTÍ (1987), SUBIRANA (1980)
Documentació:
BARRASETAS (1991), BARRASETAS (1994), CARBONELL / FOLCH / MARTÍNEZ (1991), DÍAZ (1996), DÍAZ (2006), CANALS / MERCADAL / RIBÉ (1988), MARTÍN / POU / SUBIRÀ (1996), MARTÍN / MIRET / BLANCH / ALIAGA / ENRICH / COLOMER / ALBIZURI / BOSCH
(1988).
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J-09

Can Pallàs
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422081, 4598703

Ubicació:

Al capdamunt dels camps de Can Ponsic, just a sota la
urbanització de Can Pallàs, vora la Font de la Riera

Accés:

Des del carrer de la Font de la Riera cal seguir els camps
arran del bosquet; la balma és actualment entremig de
malesa

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2387508DF2928N

Superfície jaciment:

1293 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.500

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat
E-Ee Sistema d’equipaments comunitaris / P Sistema
Parcs territorials
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-09

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL JACIMENT 1

VISTA DEL JACIMENT 2
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Pallàs

Any / Època / Segle:

Neolític final - Calcolític - Romà // 2.500 – 1.800 aC / I aC – II dC

Tipologia:

Cova natural d’enterrament Inhumació col·lectiu / Camp de sitges

Ús original:

Cova natural d’enterrament Inhumació col·lectiu / Camp de sitges

Ús actual:

Sense ús

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: excavacions d’urgència 1974, 1975, 1999, 2000. Projecte d’investigació i excavació 2001,
2002, 2003, 2004 i 2007
Notes de conservació: tot i que a principis d’aquest segle es van fer diverses propostes d’adequació de
l’espai patrimonial i natural a l’entorn de Can Ponsich, no s’hi ha dut a terme cap intervenció; en aquests
moments el jaciment es manté, tot i que està en abandó

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
El jaciment consisteix en una balma formada per una visera de roca, utilitzada com a espai funerari, al costat de la qual s’hi va anar fent un túmul
de terra i pedres, també amb funcions sepulcrals. Sota la balma, en un espai anomenat cripta, s’hi van localitzar alguns esquelets i sobretot
cranis, mentre que al túmul només hi havia inhumacions disperses sense crani: el ritual funerari, doncs, comprenia dues pràctiques i possiblement una certa separació d’espais segons estatus; atesa l’extensió a la zona de la cultura dels sepulcres de fossa, la pràctica funerària de Can
Pallàs es considera posterior. Igualment s’hi van localitzar elements diversos d’aixovar (denes de variscita i cal·laïta, ceràmiques, fragments de
molí de mà, esclats de sílex, aixes de pedra polida, un penjoll de mol·lusc...).
El jaciment va ser descobert casualment l’any 1972 per uns nois que van estar excavant-hi un any pel seu compte. Finalment en van donar
notícia a l’historiador Bienvenido Grau, que en va informar al Museu d’Història de Sabadell, qui es va fer càrrec d’una excavació sistemàtica i
controlada els anys 1974 i 1975. Posteriorment, els anys 1978 i 1986 a 1990, el jaciment va ser excavat per escolars de Sant Quirze dins de
l’experiència de camps experimentals, al costat de visites a la Bòbila Madurell, que s’estava excavant aleshores, i al Museu d’Història de Sabadell, on hi havia els materials arqueològics dipositats. Del 1997 al 2005 s’hi va tornar a fer un camp d’arqueologia per a estudiants de Batxillerat
sota la supervisió de la Universitat Autònoma.
D’altra banda, la denominació del jaciment també comprèn les àrees properes dels terrenys de Can Pallàs, on s’ha anat edificant una urbanització. En diversos espais hi van aparèixer sitges d’emmagatzematge de gra, després utilitzades com a abocament de residus, algunes de
les quals van ser prospectades per R. Subirana (vora la casa de Can Pallàs: ceràmiques comunes ibèrica i romana, tegula i dolia) i d’altres no
(dues sitges a la cantonada del carrer de Can Pallars amb el carrer de la Font de la Riba); aquest camp de sitges cal relacionar-lo amb l’àrea
arqueològica d’activitat agrícola de Can Pallàs – Can Ponsic que pot abastar un espai força més ampli, com ara els elements detectats i inventariats en aquest estudi dels camps de Can Pallàs.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
MASVIDAL / MORA (1999)
Documentació:
BARDAVIO / GONZÁLEZ / GONZÁLEZ (2002), BARDAVIO / GONZÁLEZ / MASVIDAL (2004)
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J-10

Fossa de la Carena del Parallamps.
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

420788, 4596647

Ubicació:

Serra de Galliners

Accés:

El camí antic de Rubí a Terrassa, que passa per la serra
de Galliners (PR), es pot agafar des de la rotonda de
davant de Can Ferran o bé des de la urbanització Can
Llobateres, seguint la pista més enllà del carrer de Líbia

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700036 / 08238A00709017 / 08238A00700022

Superfície jaciment:

No determinada

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable
11 Vessants de la Serra de Galliners / Xr1 Xarxa viaria
rural
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-10

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL MONUMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Fossa de la Carena del Parallamps.

Any / Època / Segle:

Contemporània / XX

Tipologia:

Lloc d’inhumació, fossa comuna de la Guerra Civil

Ús original:

Fossa comuna

Ús actual:

Monument

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Intervencions: intervenció, 2012
Notes de conservació: Els caminants o els visitants que hi acuden mantenen net i polit el monòlit i el seu
entorn, i davant la làpida s’hi ha agençat un túmul i una creu fets amb pedres.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 2006, arrel del testimoni oral indirecte d’un veí, l’aficionat Miquel Aznar assenyalà un indret on probablement uns veïns de Rubí haurien
inhumat els cossos de 6 soldats morts el 26 de gener de 1939 en el transcurs de l’ocupació franquista de Rubí i Sant Quirze, al camí antic de
Rubí a Terrassa, en un coll a la Serra de Galliners no lluny d’una àrea de trinxeres. L’any 2009 es va col·locar un monòlit a l’indret probable de
la fossa (una làpida amb la inscripció “In memoriam 1939” i les quatre barres). El 2011 l’Associació Cultural Vox Ossum (AVCO) va rebre una
subvenció del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 284, de 25 de novembre de 2011) per exhumar la fossa; malgrat la presència d’alguns
projectils Mauser, els sondeigs realitzats els dies 2, 3, 30 de juny i 1 de juliol de 2012 no van aportar cap material ossi. És possible que es trobin
a les immediacions.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Exposició “Memòria d’una guerra”. Casa de Cultura Vila Puig, Sant Quirze del Vallès, 2006
Documentació:
http://fossesirepressio.gencat.cat/ca/sant-quirze-del-valles-a-la-carena-del-parallamps
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J-11

Vall suau
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422585, 4598036

Ubicació:

A l’actual conjunt residencial de Vall Suau, a les faldes de
la serra de Galliners

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

14489 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat
Ee Sist. Equipaments comunitaris / 5b4 Zona Edificació
en filera / Vp Sist. Parcs i Jardins urbans / Xi Sist.Viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-11

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

389

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Vall Suau

Any / Època / Segle:

Bronze inicial / 1.800 – 1.100 aC

Tipologia:

Lloc d’habitació amb estructures peribles fons de cabana

Ús original:

Lloc d’hàbitat i treball

Ús actual:

Habitatges i equipament esportiu

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: Intervenció d’urgència 1995

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1994, mentre s’estaven fent els primers treballs urbanístics de Sant Quirze Parc – Residencial Vall Suau, l’aficionat Josep Manel Méndez
va fer la troballa d’unes restes i en va informar convenientment; l’excavació es va dur a terme el mes de maig de 1995. L’àrea havia estat utilitzada des de feia temps per al conreu de la vinya, i estava afectada per la construcció de marges i, pel que sembla, de cups de vi d’època moderna.
El jaciment de Vall Suau és un indret d’hàbitat, ja que la varietat dels elements trobats no deixa classificar-lo només com un assentament agrícola, i tant podria ser fix com estacional. Consisteix en una estructura excavada al terra a manera de clot, amb base de pedra, una estructura
per al foc i un forat de pal de construcció que permet interpretar-ho com un gran fons de cabana; També hi ha tant sitges d’emmagatzematge
com cubetes més petites de provisions, i una depressió de majors dimensions que podia contenir un gran vas d’emmagatzematge, potser de
líquids. Els fragments ceràmics, lítics i ossis permeten la seva datació i contextualització, semblant a les etapes inicials de la Bòbila Madurell o
de jaciments propers, com la Roqueta. La presència d’ossos humans en petita proporció i barrejats podria respondre a una sepultura ubicada
més amunt que amb el temps i l’acció antròpica s’hagués desprès i arrossegat fins al jaciment.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
CARLÚS (1995)
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J-12

Sitges de Bellaterra
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423193, 4595778

Ubicació:

Al vessant sud de Can Camps, vora el camí antic de Sant
Cugat a Sabadell
Cal seguir el camí antic de Sant Cugat des de Castelltort.
A uns 500 metres hi ha un xalet a la dreta, i poc després
un camí que s’endinsa al bosc i retorna més amunt; les
sitges es localitzaven al final de la corba d’aquest camí.

Accés:

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00500025

Superfície jaciment:

6816 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Valls de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-12

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B.Parcial

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL ENTORN
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Stiges de Bellaterra

Any / Època / Segle:

Ferro - Ibèric / IV – III aC.

Tipologia:

Camp de sitges

Ús original:

Camp de sitges

Ús actual:

Camí, bosc

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: Intervenció d’urgència 1995

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Les sitges van ser localitzades a finals dels anys 70 en relació amb d’altres de semblants dins els límits del municipi de Bellaterra. Es tractava
de dues grans sitges rodones de cereal, excavades a la roca sorrenca, d’uns 2’50 metres de fondària i uns 2 metres de diàmetre. A l’interior
eren plenes de materials ceràmics, amb peces gairebé totes senceres però aïllades: ceràmica fina importada (àtica de vernís negre), ceràmica
grisa, ceràmica grollera a torn (grans vasos o urnes de perfil en S allargada) i ceràmica llisa a torn. Els materials es troben als dipòsits del Museu
d’Història de Sabadell, a la caixa 2612.
Als anys 90 encara eren reconeixibles, actualment han estat malmeses per l’erosió, el camí i l’acció dels senglars.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
GRANADOS / SANMARTÍ (1988), SANCHEZ (2005), SANMARTÍ (1987)
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J-13

Sitges de Can Corbera
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):
Ubicació:

419759, 4596348

Accés:

El jaciment es troba en una àrea vallada i tancada per la
seva proximitat al talús de l’autopista. Queda just sobre la
darrera nau industrial del polígon.

Al sud de Can Corbera i a tocar del camí antic i la riera de
les Arenes. Actualment en terreny de protecció de l’autopista Terrassa – Rubí, vora el punt quilomètric 4,900

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

6464 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable / Sòl urbà consolidat
11 Vessants de la Serra de Galliners / Xv / Xt Sistema
Viari / 7b2 Zona d’activitats industrials
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-13

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL ENTORN
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Sitges de Can Corbera

Any / Època / Segle:

Ibèric a Romà alt-imperial / II aC – I dC

Tipologia:

Camp de sitges

Ús original:

Camp de sitges

Ús actual:

Àrea de protecció autopista

Estat de conservació:

Desconegut

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Intervencions: Prospecció i intervenció d’urgència, 1990

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1966, Francesc Margenat localitzà dues sitges a la part superior d’un camp de conreu al sud de Can Corbera, a una distància de 10 m.
entre elles. Les dues contenien materials ceràmics: la sitja més al sud contenia ceràmica comuna ibèrica, àmfora i grisa emporitana; l’altra,
situada més al nord i que havia estat escapçada per l’activitat agrícola, contenia materials ceràmics d’època romana, entre els quals una peça
sencera de sigillata itàlica amb una cartel·la “in planta pedis” amb la inscripció CMVRRI, del taller d’Arezzo i que permet datar el material entre
el 15 i el 50 dC, així com també una sivella de bronze. Un cop feta l’excavació les dues sitges van ser cobertes de terra.
En la inspecció feta l’any 1990 l’indret encara era reconeixible, però actualment no és possible accedir al jaciment, que es dóna per exhaurit.
Tot i que no hi ha altres elements propers, cal relacionar aquest jaciment amb un contínuum de poblament de l’àrea de Can Corbera i de la
seva superfície agrícola.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
OLLER 2012
Documentació:
MARGENTAT / MORO 1990
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J-14

Viver de la Serra
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422293, 4596763

Ubicació:

Vora la masia de Can Viver de la Serra, al punt quilomètric
16,200 de la carretera de Sabadell a Rubí

Accés:

Masia Viver de la Serra

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00600016 / 08238A01109003 / 08238A01100114

Superfície jaciment:

9123 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Valls de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

Àrea Arqueològica d’Interès (P-AAI)

Protecció actual::

BCIL

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-14

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

0008-011 / 0008-012

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Viver de la Serra

Any / Època / Segle:

Ibèric - Romà

Tipologia:

Indeterminat

Ús original:

Jaciment arqueològic, camp de conreu

Ús actual:

Camps de conreu

Estat de conservació:

Desconegut

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Notes de conservació: No es pot descartar que apareguin restes ceràmiques en els conreus, però en
inspecció ocular no s’ha localitzat res.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1964, S. Cardús va publicar que havia recollit ceràmica ibèrica i una àmfora sencera vora la masia, per la qual cosa considerà la possible
existència d’un poblat ibèric. Mai s’ha tingut cap més notícia d’aquest material arqueològic, i al llarg dels anys mai s’ha localitzat cap estructura
relacionada amb aquest possible jaciment. Als anys 80 es considerà la presència d’un possible columbari en un marge darrera la casa, tot i
deixant constància que les cavitats estaven en molt mal estat de conservació. Durant la realització de la carta arqueològica l’any 1989 no es va
detectar cap indici de cap resta material que pogués aportar cap dada en cap d’aquests sentits.
En inspecció ocular, així com en testimonis orals, actualment no s’ha detectat cap element que faci pensar en aquest possible jaciment. Al
marge darrera la casa hi ha un talús amb nombrosos nius d’abellerols que, d’haver tingut una disposició més regular, haguessin pogut dur a la
confusió amb el possible columbari.
La ubicació geogràfica del Viver de la Serra no respon als recursos defensius ni productius d’un assentament ibèric amb tipologia de poblat,
però per la proximitat a la xarxa viària no es pot descartar la presència puntual d’una granja de l’ibèric final, en el moment en què s’abandonaren els poblats aturonats i es crearen centres subsidiaris de producció agrícola que quedarien absorbides, amb el temps, a les estructures de
les primeres vil·les romanes (en la línia de la fa pocs anys excavada del Bosc de Can Suari a Llinars del Vallès, per exemple). La presència
de terrenys agrícoles oberts podria haver facilitat, posteriorment, un assentament que hauria acabat esdevenint una masia en època moderna
.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
CARDÚS (1964), SANMARTÍ (1987), SUBIRANA (1980)
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J-15

Turó sota Puig Blanc
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

421143, 4597873

Ubicació:

Turó sota el Puig Blanc de Galliners, a l’oest del camí

Accés:

El camí antic de Rubí a Terrassa, que passa per la serra
de Galliners (indicat com a PR), es pot agafar des de la
rotonda de davant de Can Ferran o bé des de la urbanització Can Llobateres, seguint la pista més enllà del carrer
de Líbia

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00909007

Superfície jaciment:

311 m2 (Àmbit definit dins SQV)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

-

Qualificació:

Xr1 Xarxa viaria rural / 12 Vessants de la Betzuca

Observacions:

Possiblement es troba fora del límit de terme municipal

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

-

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-15

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Turó sota Puig Blanc

Any / Època / Segle:

s. XX

Tipologia:

Enfrontament bèl·lic, Guerra Civil espanyola

Ús original:

Forestal, bèl·lic

Ús actual:

Forestal

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Notes de conservació: el turó va ser afectat pels focs de 1994 i també per l’eixamplament del camí, que
és el que va permetre detectar la granada, però mai s’hi ha fet res. Fóra desitjable fer una mínima prospecció de materials de superfície, ja que no es descarta que pugui haver-hi més explosius no desactivats
a l’entorn.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
En un turó sota el Puig Blanc de Galliners fa anys el veí Miquel Aznar hi va localitzar una granada de la Guerra Civil, de fabricació polonesa,
que va ser extreta i desactivada pel cos de Mossos d’Esquadra. Recerques superficials arreu del turó han aportat material bèl·lic lleuger (casquets de projectil, i sembla que s’hi va localitzar una segona granada). El turó té una bona visibilitat sobre la carretera de Rubí, i especialment
sobre l’aeròdrom de Sabadell. No hi ha restes de trinxeres, de manera que hom hi ha suposat, més que no pas un indret de vigilància, alguna
escaramussa entre grups enfrontats de la qual no es té cap notícia oral ni documental, però que cal relacionar amb el conjunt de trinxeres de
Turó Blanc.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
-
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J-16

La Bigorra
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422587, 4597796

Ubicació:

A l’actual urbanització de la Bigorra, entre els carrers de
l’Anoia, del Bages i Avinguda del Vallès

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

25160 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

5b4 / 5b5 Zona d’edificació en filera/ Xi Sistema viari

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-16

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

La Bigorra

Any / Època / Segle:

Ibèric final / I – II aC

Tipologia:

Assentament rural

Ús original:

Lloc d’hàbitat i de treball

Ús actual:

Urbanitzat

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: Campanyes d’excavació 1985 i 1985

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
El jaciment ja va ser detectat superficialment per R. Subirana l’any 1976, i en ser anunciada la urbanització del sector, l’any 1984 l’aficionada
Manolita Mateos va tornar a ubicar-lo. Finalment els anys 1985 i 1986 s’hi van fer dues campanyes d’excavacions, e col·laboració amb els
alumnes de l’Institut; després el jaciment es va donar per exhaurit i tota l’àrea va ser urbanitzada.
El jaciment s’estenia en una extensió de més de 1.000 m2, amb dos sectors d’ocupació ben delimitats; en un s’hi va localitzar un fons de cabana amb restes de paviment de tegulae, i en una altra àrea s’hi van excavar quatre sitges i les restes d’un forn, segurament una foneria. Els
abundants materials ceràmics abasten des d’ibèrica grisa, àmfora púnica, ibèrica comuna, gris costa catalana fins a campaniana A, àmfora
Dressel 1B i dolia.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
SANMARTÍ (1987), SUBIRANA (1980)
Documentació:
CUESTA (1987)
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J-17

Can Pona
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423047, 4598588

Ubicació:

Als antics terrenys de la masia de Can Pona, actualment
dins el casc urbà de Sant Quirze, a la plaça entre l’avinguda d’Ègara cantonada Arraona

Accés:

Avinguda d’Ègara cantonada Ronda Arraona

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

591 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

X Sistema viari

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-17

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.500

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Pona

Any / Època / Segle:

Ibèric final / I aC

Tipologia:

Camp de sitges

Ús original:

Camp de sitges

Ús actual:

Carrer

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: Excavació d’urgència 1988

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Durant la urbanització de l’àrea l’any 1988, la maquinària va escapçar dues sitges d’uns 50 cm. i una cubeta amb materials, que van ser excavades d’urgència i van aportar ceràmica ibèrica, grisa a torn i a mà, 4 fragments de campaniana B, àmfora i una vora de dolia.
Es van dur a terme sondeigs paral·lels per tal de localitzar altres sitges o materials, que van resultar infructuosos. Tanmateix, cal considerar el
jaciment, possiblement un petit establiment rural, en relació amb tota l’àrea agrícola circumdant, des de Bòbila Madurell a Can Pallàs, sense
descartar un camp de sitges més ampli que pugui haver estat destruït al llarg dels temps.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
BEDÓS / SÁENZ (1991)
Documentació:
BEDÓS / SÁENZ (1988)
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J-18

Can Ponsich
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

422117, 4598583

Ubicació:

Vora la masia de Can Ponsich

Accés:

La masia de Can Ponsich es troba al nord del terme de
Sant Quirze, actualment entre la residència d’Assís i la
urbanització de Can Pallàs

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

2387508DF2928N

Superfície jaciment:

No determinada

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E- Ee Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

PGOU 2000

Protecció actual::

Àrea Arqueològica d’Interès (P-AAI)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-18

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

23875-08, J-05

2 EMPLAÇAMENT

e 1:2.500

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL ENTORN
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Can Ponsich (Can Ponsic)

Any / Època / Segle:

Romà

Tipologia:

Lloc d’hàbitat vil·la romana; lloc de treball; necròpolis; lloc d’emmagatzematge ibèric-romà

Ús original:

Lloc d’hàbitat vil·la romana; lloc de treball; necròpolis; lloc d’emmagatzematge ibèric-romà

Ús actual:

Camp de conreu

Estat de conservació:

Desconegut

Situació de risc:

Alta

Altres aspectes:

Notes de conservació: Es recomana una intervenció als entorns de la masia, que actualment està en
estat d’abandó.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1976 R. Subirana realitzà una prospecció superficial a l’àrea propera a la casa, i hi localitzà materials ceràmics d’època romana: ceràmica
comuna, àmfora indeterminada i tegula. El material va ingressar al Museu d’Història de Sabadell, i es troba emmagatzemat a la caixa 2024.
L’any 1989, durant la realització de la Carta Arqueològica, no es va trobar cap indici de restes materials als entorns de Can Ponsich. Tanmateix,
en la present inspecció ocular l’any 2018 va aparèixer entre els camps un fragment rodat d’imbrex.
La manca de cap intervenció ni més dades impossibilita determinar el tipus de jaciment, però sembla evident la continuïtat en l’explotació agrícola que acabà desembocant en l’actual masia de Can Ponsich, així com la de Can Pallàs.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
SUBIRANA (1980)
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J-19

Annex de la Torre Julià de Les Fonts
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

419479, 4597552

Ubicació:

Al nucli de les Fonts, al costat del poliesportiu municipal i el
Centre Cívic de la Torre Julià

Accés:

Al nucli de les Fonts, entre el Passeig del Ferrocarril i els
carrers de Josep Mitats i de la Rosa

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

9677001DF1997N

Superfície jaciment:

4803 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

E Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-19

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

96790-25

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Annex de la Torre Julià de Les Fonts

Any / Època / Segle:

Romà baix-imperial i Modern / I – II dC i indeterminat segles XVI-XVIII

Tipologia:

Lloc d’enterrament Inhumació col·lectiu / Camp de sitges

Ús original:

Lloc d’hàbitat

Ús actual:

Equipament

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervenció preventiva, 2009

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 2009, en el transcurs de l’arranjament del solar sota la Torre Julià per a ampliar-la com a Centre Cívic i poliesportiu, van aparèixer diverses restes i es va dur a terme una intervenció. D’una banda va aparèixer una estructura rectangular d’època moderna, de funció desconeguda
però probablement una construcció agrícola. També van aparèixer estructures d’època romana, datables al baix imperi: una sitja de cereal i dos
enterraments en fossa simple. Pel fet de no tenir cap element que els cobrís, les sepultures van ser seccionades en els treballs de rebaix. No
es coneix cap altre element de contextualització.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
PIERA / RIO (2009)
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J-20

Vil·la romana de Poble-Sec (Alcampo)
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

424036, 4597860

Ubicació:

Centre Comercial Alcampo de Sant Quirze, i terrenys annexos

Accés:

Des de la C-58 o des de Sabadell, seguint les indicacions
del centre comercial

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

4282301DF2948S / 4282302DF2948S

Superfície jaciment:

83262 m2

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:10.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:10.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà no consolidat
(7-8) Zona d’activitats industrials - serveis privats / X
Sistema viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-20

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Vil·la romana del Poble-Sec (Alcampo)

Any / Època / Segle:

Romà / II – V dC

Tipologia:

Assentament rural

Ús original:

Vil·la romana

Ús actual:

Centre comercial

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: prospecció d’urgència 1989

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
A tocar del complex arqueològic de la Bòbila Madurell i en ple serrat de Can Feu, l’àrea ja havia despertat l’interès de l’arqueòleg Vicenç Renom, qui entre els anys 1921 i 1934, en motiu de les obres del ferrocarril de Sant Cugat a Sabadell, hi detectà nombroses restes ceràmiques
i estructures constructives. Quan a final dels anys 80 la zona es va veure afectada per la construcció d’un gran complex comercial, el Servei
d’Arqueologia de la Generalitat hi destinà una prospecció d’urgència. L’àrea comprèn gairebé 7 Ha. i actualment s’hi ha edificat un gran complex
comercial conegut com a Alcampo, s’hi han fet vials o bé s’ha cobert de terra.
Degut a l’ús de l’indret, durant segles, com a terreny agrícola, les restes estaven erosionades i força malmeses. Les troballes es corresponen a
1) una àrea d’emmagatzematge de líquids, amb dos grans receptacles i un conjunt de més de trenta dolia.
2) una premsa o trull, segurament d’oli però potser també de vi; es conservava un dipòsit pavimentat amb opus signinum i el pes i els forats
de les bigues de sustentació de la premsa.
3) un forn d’obra davant d’una gran àrea de treball en forma de fossa.
4) dues sepultures en llit de tegulae.
5) altres estructures (un mur, sitges, fosses) i restes diverses (ceràmiques de diverses èpoques, una punta de llança de ferro, fauna).
Per tot plegat es dedueix que es tracta de la pars rustica d’una vil·la romana dedicada bàsicament a la producció i exportació d’oli, i el forn de
ceràmica tant per al material d’emmagatzematge així com d’obra per a la vaixella i les estructures de consum intern. El conjunt s’ha de contextualitzar amb tot l’entorn de Can Feu (Sant Quirze i Sabadell), Can Gambús (Sabadell) i la Roqueta (Sabadell – Cerdanyola), excavats tots ells
en funció de les noves necessitats constructives i complexes d’abordar en conjunt

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
BARRASETAS / CARBONELL / MARTÍNEZ (1992)
Documentació:
BLANCH (1989)
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J-21

Àrea arqueològica de Sant Feliuet de Vilamilans
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

420398, 4595879

Ubicació:

A l’entorn de l’església de Sant Feliuet de Vilamilans

Accés:

Des de la carretera de Sant Quirze a Rubí, passat el
viaducte de la C-16, just entrant al municipi de Rubí. A la
rotonda hi ha la indicació de Sant Feliuet

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700036

Superfície jaciment:

18544 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable
E Sistema d’equipaments comunitaris / 11 Vessants de la
Serra de Galliners
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-21

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

J-22, 007-09504

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DE L’ESGLÈSIA

FOTO ANTIGA DE L’ENTORN
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Àrea arqueològica de Sant Feliuet de Vilamilans

Any / Època / Segle:

Romà a Medieval / IV - X

Tipologia:

Assentament rural

Ús original:

Possible vil·la romana, lloc de treball, necròpolis

Ús actual:

Espai de lleure

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:

Notes de conservació : *

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’església de Sant Feliuet està ubicada en un terreny heretat d’un fundus romà que formava part del territori d’Ègara; se situa a la vora d’un límit
cadastral romà, de manera que no es pot descartar que en època romana pre-cristiana ja hi hagués algun element de culte propi del camí (fruit
de la cruïlla de termes i camins, actualment hi ha el canvi de tres termes municipals, un túnel i una rotonda). L’advocació a Sant Feliu és pròpia
de la tardo-antiguitat i així ho prova l’ara d’altar trobada a tocar de l’església. Al llarg de la història s’hi ha mantingut el topònim d’una vila, que
ja apareix documentada com a Vila de Milans als segles IX i X; malgrat aquests indicis, mai s’ha fet cap prospecció sistemàtica a l’entorn més
que uns metres a l’entorn del temple en fer-hi les obres de restauració, als anys 40. Al sud de l’església, per tal de mantenir l’espai d’accés al
temple, en època moderna s’hi va fer un recinte tancat per un mur i una reixa que ha preservat una certa àrea contextual.
* Malgrat el seu remarcable interès arqueològic i històric, l’entorn de Sant Feliuet està molt degradat, ja sigui degut a la seva ubicació entre
vials de comunicació i polígons industrials, ja sigui pel fet de ser accessible des de Rubí malgrat pertànyer a Sant Quirze, del qual queda
a l’extrem del municipi. A l’àrea d’esbarjo circumdant hi ha diversos marges, una rectoria -edifici de nova construcció ara destinat al lleure-,
i tota la zona és plena de brutícia i deixadesa. Mai s’hi ha respectat el possible paratge arqueològic. La presència d’un gran monument al
Sagrat Cor damunt del turó ha propiciat la construcció d’un camí i l’arranjament de bancs per a seure o papereres, mentre Sant Feliuet roman
en estat d’abandó, que només queda pal·liat temporalment quan s’hi celebra un aplec o algun esdeveniment religiós.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
ESTRADA (1969), OLLER (2012)
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J-22

Ara d’altar de Sant Feliuet de Vilamilans
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

420414, 4595890

Ubicació:

Dins l’església de Sant Feliuet de Vilamilans

Accés:

La clau de l’església la té el rector de Sant Quirze

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

És un element

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:1.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

E Sistema d’equipaments comunitaris

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

PGOU 2000

Protecció actual::

Element Patrimonial Arqueològic d’Interès (P-AI)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-22

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

Element Patrimonial Arqueològic d’Interès (P-AI), J-21, 007-09504

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’element.

ARA D’ALTAR DE SANT FELIUET DE VILAMILANS
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Ara d’altar de Sant Feliuet de Vilamilans

Any / Època / Segle:

Tardo-Antiguitat i Medieval / s. V i X

Tipologia:

Ara d’altar

Ús original:

Ara d’altar

Ús actual:

Ara d’altar

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Intervencions: restauració, 1949

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 1949, en el context de les obres de restauració del temple romànic de Sant Feliuet, es van trobar dins d’una sitja ubicada vora l’absis
lateral esquerre els fragments d’una placa de marbre. Restaurats, configuren una ara paleocristiana de 75 x 62 cm., amb un costat arrodonit
mentre l’altre, presumiblement el frontal, presenta dues dobles motllures de mitja canya amb un collar d’òvals, enmig de les quals hi ha gravada
la següent inscripció en hexàmetres clàssics separats per fulles i creus:
+ FELICI MISERO PENARUM PONDERA PELLE / XPE DS PER CUNCTA PIUS QUI SCLA REGNAS / HIC SCS SEMPER SEDITO HIC ABITATOR ADESTO / FELICI MISERO TOTA TU TRISTIA TOLLE
L’epigrafia es pot datar al segle Vè, i es podria traduir de la següent forma: “Oh malaurat Fèlix, lleveu el pes de les seves penes, / Oh Crist Déu
misericordiós, que regneu pels segles. / Aquí, sant, jeu per sempre, estableix aquí el teu habitatge. / Oh malaurat Fèlix, lleva tota la tristesa.”
L’ara correspon a la tipologia d’ares “en sigma” d’origen oriental i esteses arreu del Mediterrani, i es tracta evidentment d’una ara dedicada a
sant Fèlix o Feliu. Tanmateix, per la referència al fet que Fèlix pot jaure i habitar des d’ara aquí (sedito hic abitator), aquest Fèlix potser no es
refereix al sant a qui està dedicada l’església sinó a un personatge que dugués el seu nom, ja fos en honor a un temple amb aquesta advocació
perquè ja existia, ja fos perquè en anomenar-se Fèlix fos qui fes erigir el temple a la seva advocació. Podria tractar-se d’un propietari de la
zona, d’una vil·la paral·lela, no només en un context de temple cristianitzat sinó com a monument funerari en record de la seva persona o la
seva família a l’empara de l’advocació a un sant.
D’altra banda, la superfície interior de l’ara és plena de noms gravats, alguns d’ells sobreposats i, encara que segurament responent a diversos
moments, l’epigrafia els situa al segle X. Entre els noms destaca un + DONADEL ABBA que ha estat identificat amb Donadéu, abat de Sant
Cugat entre els anys 904 i 917. Per aquesta raó l’ara deuria formar part d’una restauració del culte o d’una nova dotació de l’església a l’entorn
del segle X, fins que en una època posterior va deixar de tenir sentit i va ser trossejada i llençada.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
ESTRADA (1969), FABRE / MAYER / RODÀ (1984), PLADEVALL (1991), OLLER (2012)
Documentació:
VIVES (1949)
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J-23

Necròpolis de Can Barra i Sant Pere dels Torrents
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423492, 4597688

Ubicació:

Al vessant nord-est del turó del Castellet, actualment en
una parcel·la entre el passeig de Can Barra, carrer de la
Solana dels Garrofers, Camí antic de Rubí i avinguda del
Camp de Sant Pere dels Torrents

Accés:

Des de la carretera C-1413a pel passeig de Can Barra

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3479707DF2937N

Superfície jaciment:

3975 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

Vp Sistema de parcs i jardins urbans

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

PGOU 2000

Protecció actual::

Àrea d’interès arqueològic (P-AAI)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-23

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL LLOC 1

VISTA DEL LLOC 2
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Necròpolis de Can Barra i Sant Pere dels Torrents

Any / Època / Segle:

Visigòtic a medieval / VI – XIV

Tipologia:

Lloc d’inhumació col·lectiva necròpolis

Ús original:

Necrópolis

Ús actual:

En desús; magatzem

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:

Intervencions: Documentació, prospecció, excavació i intervenció d’urgència 2003

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Els terrenys que es van excavar i on es va localitzar la necròpolis era coneguda d’antic com el camp de Sant Pere, i s’hi documentava l’església
de Sant Pere dels Torrents o del riu Mulnell des del segle XI fins al XVII, en què els parroquians van demanar permís per a aprofitar el material
constructiu per a l’ampliació de la parròquia, ja que Sant Pere estava en desús i enrunada.
La primera detecció de material arqueològic es remunta a 1966, quan R. Subirana hi localitzà una sepultura de lloses i tegula amb fragments
ossis que atribuí a una cronologia romana, i indicant la possibilitat de l’existència d’una necròpolis. L’any 1989, durant les prospeccions per a la
realització de la Carta Arqueològica, no s’hi va localitzar cap vestigi.
L’any 2003 es va urbanitzar la zona de Sant Quirze Parc amb vials i altres infraestructures; aquesta part del turó resta fora del projecte original,
en un extrem de cara a una futura ampliació, i s’hi van obrir dues cubetes i una trinxera per a netejar camions. Els talls van deixar al descobert
estructures, materials i restes humanes, i en una de les rampes d’accés per a les obres hi van quedar al descobert restes d’una estructura
constructiva, diversos enterraments i restes d’ossos seccionats, de tal manera que es va iniciar una intervenció arqueològica d’urgència.
Es va procedir a excavar només una part del que pot ser el jaciment total, una superfície d’uns 2.000 m2. La necròpolis es distribueix en dues
fases, l’una de les quals talla l’altra i s’hi sobreposa. La primera està constituïda per dues tombes obertes al sòl geològic en forma de banyera,
i que en el seu moment deurien estar cobertes amb lloses; encara que en el seu moment es van datar a l’entorn dels segles X-XI, que coincidiria amb els primers esments de l’església de Sant Pere, aquesta tipologia s’ha revelat, en altres jaciments, des de cronologies més antigues
(almenys segle VII), sovint associada a la creació d’espais funeraris anteriors a la presència de cementiris parroquials. La segona fase, més
representada amb onze individus, respon als segles XII-XIV, i hi ha associat material d’aixovar com una olla grisa del XII-XIII i una petxina de
pelegrí, que tant pot respondre a un individu del lloc que hagués pelegrinat fins a Sant Jaume com a un pelegrí de pas que hagués mort a l’indret
(el jaciment és a tocar d’una important via de comunicació, ara carretera) i hi hagués estat enterrat.
També es va localitzar un fragment de mur que, per la seva tècnica constructiva es va considerar alt-medieval, però sense que se’n tingui cap
altre element de context ni se’n sàpiga la funció. Tant podria respondre a un element d’hàbitat com a una base de l’edifici més antic de l’església,
abans de ser desmuntada.
Cal destacar que entre les estructures funeràries, i en el garbellat de les terres que ja havien estat remogudes, s’hi va trobar un fragment de
làmina de sílex associat als sepulcres de fossa i ceràmiques ibèriques i romanes, tot sense contextualització entremig d’estrats posteriors.
Encara que molt testimonial, aquest material ja descriu una presència d’hàbitat (i potser funerari) en aquest mateix lloc abans de la nostra era,
sens dubte associat al pas d’una important via de comunicació i a tocar de jaciments en continuïtat des del Bronze, com el conjunt de la Bòbila
Madurell / Can Feu.
L’indret, doncs, hagués pogut estar en ús sense interrupció, tant per la presència de la necròpolis, que no té perquè estar associada a una
església ni a una parròquia, com per la presència de ceràmica grisa d’ús comú, que delata un hàbitat més o menys proper del qual n’haurien
quedat la masia de Can Barra i el molí associat. Les tombes plenament medievals sí que estan associades al cementiri de l’església de Sant
Pere; l’advocació de Sant Pere apareix sovint a mitjan segle X com a edifici de nova fundació associat a una presència anterior.
6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7. ALTRES DADES
Bibliografia:
SUBIRANA (1979), VALL (1991)
Documentació:
GONZÁLEZ (2003)
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J-24

Necròpolis de Sant Quirze i Santa Julita
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423364, 4598364

Ubicació:

Entorns de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

Accés:

Plaça darrera l’església

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

3486501DF2938N / 3585012DF2938N

Superfície jaciment:

2971 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat
E Sistema d’equipaments comunitaris / Vj Sistema de
parcs i jardins urbans / Xa Sistema viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

PGOU 2000

Protecció actual::

Àrea d’interès arqueològic (P-AAI)

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-24

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

B.Parcial

Altres proteccions:

34865-01

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
La part del jaciment que no ha estat excavada

VISTA DEL JACIMENT
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Necròpolis de Sant Quirze i Santa Julita

Any / Època / Segle:

Medieval (visigòtic a baix-medieval)

Tipologia:

Necròpolis, lloc d’enterrament col·lectiu en inhumació

Ús original:

Necròpolis

Ús actual:

Plaça pública, edifici religiós

Estat de conservació:

Cobert

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Intervencions: Intervenció preventiva 2005; excavació, control i intervenció d’urgència 2006

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’any 2005, en motiu de la construcció d’una nova església i espais públics adjacents al costat de la parroquial de Sant Quirze i Santa Julita,
es va dur a terme una intervenció arqueològica preventiva. Abans ja s’havien obert dues rases al sud de l’església antiga, que havien deixat al
descobert restes humanes. Pel fet de tractar-se d’una àrea adossada a la parròquia i dins la sagrera de l’antiga església medieval, així com per
haver-hi hagut l’antic cementiri fins l’any 1907, ja s’havia inclòs al PGOU de l’any 2000 com a àrea arqueològica d’interès P-AAI, i s’hi va dur a
terme la intervenció pertinent.
L’àrea intervinguda va resultar ser la necròpolis tardo-antiga i alt-medieval, posant al descobert fins a 63 enterraments amb un total de 67 individus. La necròpolis va tenir al llarg dels anys diverses fases d’ocupació: la primera se situaria als segles V-VI, essent segurament la necròpolis
associada al primer temple; una segona fase, amb tombes de banyera excavades al sòl i altres amb cobertes de lloses, correspondria als segles
VII-IX; la seguiria una possible tercera fase dels segles IX-XI identificada amb tombes antropomorfes, i una darrera de tombes en cista simple
corresponent als segles XI-XIII. Durant la baixa edat mitjana el cementiri parroquial deuria ser traslladat a un altre indret, i en època moderna,
paral·lelament a la reforma de l’església, l’espai seria destinat a hort del rector, que ha estat el seu ús fins la recent reforma urbanística.
L’espai en què s’ha actuat, actualment parcialment edificat amb la nova església i parcialment cobert amb terra i destinat a ús de lleure, suposa
la meitat de la superfície que es considera necròpolis adjacent, de manera que possibles futures intervencions, tant al solar com als vials de
l’entorn, podrien afegir noves dades a aquest context.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
LÓPEZ / VEGA 2006
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J-25

Moles del molí de Can Barra
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423269, 4598156

Ubicació:

Parterre de la rotonda entre els carrers d’Antoni Gaudí i
del Llaurador

Accés:

Carrers d’Antoni Gaudí i del Llaurador

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

-

Superfície jaciment:

És un element

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:2.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl urbà consolidat

Qualificació:

X Sistema viari

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-25

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els dos elements.

MOLES DEL MOLÍ DE CAN BARRA
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Moles del molí de Can Barra

Any / Època / Segle:

Moderna / XVIII

Tipologia:

Moles de molí

Ús original:

Moles de molí

Ús actual:

Element decoratiu urbà

Estat de conservació:

Bo

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:

Notes de conservació: En els moments de redactar aquesta memòria tant les moles com el cartell informatiu disposat al seu davant han estat atacats pel vandalisme amb pintades d’esprai, per la qual cosa es
recomana la seva neteja

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
A finals de segle XX, el molí de Can Barra, ubicat al torrent de Sant Quirze (antigament conegut com a riu Mulnell, en relació a un ja existent
molí o molinell) molt a prop de la masia, estava totalment en desús i enrunat. Part del material constructiu s’havia aprofitat els darrers temps,
i fins i tot per a xalets propers. Abans de fer-se el sanejament de la llera i acabar esdevenint un espai d’esbarjo urbà, l’any 1988 el Grup d’Investigació Històrica de Sant Quirze del Vallès en recuperà les moles, que van ser instal·lades en una rotonda propera, a la cruïlla dels carrers
d’Antoni Gaudí i del Llaurador. Les moles estan disposades a l’espai enjardinat de la rotonda amb la volandera a terra, deixant visible la marca
de la nadilla, i la sotana dreta al seu darrera.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
-
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J-26

Trull de Can Corbera
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

419818, 4596453

Ubicació:

Sota la casa de Can Corbera, actualment a l’extrem d’un
talús del vial d’accés a l’autopista, vora la conducció d’aigües que el va destruir

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700004

Superfície jaciment:

650 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

11 Vessants de la Serra de Galliners

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-26

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

VISTA DEL LLOC
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Trull de Can Corbera

Any / Època / Segle:

Moderna / XIX

Tipologia:

Molí

Ús original:

Molí

Ús actual:

Forestal

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: prospecció d’urgència 1990

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Conjunt d’estructures constructives que configuraven un molí, amb restes de murs coberts de vegetació; sembla que tenia un paviment de
còdols de riera i conservava una mola de molí. Pertanyent a la propietat de Can Corbera, n’era un antic molí d’oli o de farina. Les restes, afectades per la construcció de l’autopista Rubí-Terrassa, van ser destruïdes, i la mola es va dur a Can Corbera. Als anys 60 ja era conegut pels
historiadors de la zona, com a element en ruïnes, i era conegut com “El Trull”, cosa que fa pensar que havia estat un molí d’oli, per bé que la
mola és de gra.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
MARGENAT / MORO 1990
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J-27

Forn d’obra de Can Vinyals
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

423354, 4596429

Ubicació:

Als entorns de Can Vinyals

Accés:

De sota la casa de Can Vinyals en surt un camí en direcció a Bellaterra; el forn es troba a pocs metres

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00500025

Superfície jaciment:

És un element

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

13 Valls de Can Vinyals

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-27

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

FORN D’OBRA DE CAN VINYALS

VISTA DEL FORN
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Forn d’obra de Can Vinyals

Any / Època / Segle:

Moderna / XIX

Tipologia:

Forn de ceràmica

Ús original:

Forn de ceràmica

Ús actual:

En desús

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Mitjana

Altres aspectes:

Notes de conservació: Dins el forn s’hi han abocat deixalles, i segons testimonis orals, recentment algú
també hi aboca runa il·legal per les boques de foc de la cambra de cocció, com plaques d’amiant (uralita).

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
A uns 650 metres de la masia de Can Vinyals, pel camí de porta a Bellaterra es pot veure, al talús nord-est d’una corba, les restes d’un forn
d’obra, forn de ceràmica o teuleria. Està constituït per una construcció de pedra i restes d’obra d’uns 3 x 3 m. d’amplada, recoberta interiorment
d’una capa d’argila en brut. La part visible és la cambra de combustió, amb dues boques d’alimentació de foc fetes en volta de rajol. Per sobre
el talús encara es reconeix la resta de la construcció quadrada, però el sostre està ensorrat sobre la graella, de la qual només es distingeixen
alguns forats. Als entorns hi ha restes de material d’obra i ceràmica vidriada marró que podrien haver estat del propi forn, però també de tota
mena de material d’enderroc i escombraries.
Segurament és de finals del segle XIX o principis del XX, i a més d’abastir de material d’obra a Can Vinyals també l’havia fet servir el Viver de
la Serra.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
-
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J-28

Antic forn de calç de Can Ferran
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

420717, 4595984

Ubicació:

En un talús del camí d’accés a Can Ferran

Accés:

Abans d’arribar a Can Ferran des de la rotonda, davant la
petita devesa de plàtans que serveix d’aparcament, hi ha
un talús a mà esquerra on es distingeix una obertura a la
terra

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700064

Superfície jaciment:

És un element

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

11 Vessants de la Serra de Galliners

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-28

Categoria de protecció:

BPU

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL LLOC
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5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Antic forn de calç de Can Ferran

Any / Època / Segle:

Moderna

Tipologia:

Forn de calç / magatzem

Ús original:

Forn de calç / magatzem

Ús actual:

En desús

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

-

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Al camí d’accés des de la carretera a la casa de Can Ferran, en un talús a l’esquerra, es pot veure un clot obert a la mateixa terra. Segons
testimoni oral, allà hi havia hagut antigament un forn de calç, que posteriorment va ser utilitzat com a abocador i, finalment, l’espai es va reciclar
com a barraca magatzem. Actualment no té cap ús i el pou del forn és, de fet, irreconeixible.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
-

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. FEBRER 2019.

424

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

J-29

Forn d’obra de Sant Feliuet
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

420605, 4595675

Ubicació:

Al sud de Can Ferran i Sant Feliuet, es trobava en un marge actualment colgat per un talús de la carretera C-16

Accés:

Al límit de la zona de protecció del talús del túnel i l’obertura del mateix

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700036 / 08238A00709015

Superfície jaciment:

2991 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable

Qualificació:

11 Vessants de la Serra de Galliners

Observacions:

-

4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-29

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

VISTA DEL LLOC
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Forn d’obra de Sant Feliuet

Any / Època / Segle:

Moderna / XIX

Tipologia:

Forn d’obra

Ús original:

Forn d’obra

Ús actual:

Forestal

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: prospecció i urgència, 1990

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
El forn va haver de ser destruït per tal com l’autopista hi passava per sobre. Des del marge argilós es veia perfectament la boca de la cambra
de combustió, amb volta de rajol, mentre que la part superior i la graella estaven colmatats de terra. Les prospeccions de material ceràmic a
l’exterior per tal de poder datar el forn van resultar infructuoses.
Encara que se li va donar el nom de forn de Sant Feliuet, en realitat havia estat la teuleria de Can Ferran. Segons testimonis orals, la darrera
casa a fer-lo servir va ser els masos de Can Ferran.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
MARGENAT / MORO 1990
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

J-30

Forn d’obra del camí de la Tuberia
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):

419784, 4596496

Ubicació:

Al costat del torrent de Can Corbera, en un indret de captació d’aigües per a la urbanització “El Pinar”, i per això
conegut amb el nom de “la tuberia”; actualment soterrat en
un talús del vial d’accés a l’autopista

Accés:

-

2. DADES CADASTRALS
Referència cadastral:

08238A00700004

Superfície jaciment:

389 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Privada

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable
11 Vessants de la Serra de Galliners / H Sistema hidrogràfic / Xv Sistema viari
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-30

Categoria de protecció:

-

Nivell de protecció:

-

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Jaciment destruït, no es protegeix cap element.

VISTA DEL LLOC
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Forn d’obra del camí de la Tuberia

Any / Època / Segle:

Moderna / XIX

Tipologia:

Forn d’obra

Ús original:

Forn d’obra

Ús actual:

Talús del vial d’accés a l’autopista

Estat de conservació:

Destruït

Situació de risc:

-

Altres aspectes:

Intervencions: Prospecció d’urgència, 1990

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Antic forn de ceràmica de Can Corbera; quan es va localitzar, en motiu de les obres de l’autopista, no quedava cap record del seu ús. Només es
conservaven dues boques de la cambra de combustió, en volta de rajol; l’interior estava colmatat i no va ser possible trobar la graella ni restes
ceràmiques per a precisar la cronologia. Segurament fou utilitzat al segle XIX.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
Documentació:
MARGENAT / MORO 1990
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

J-31

Trinxeres de Galliners
1.LOCALITZACIÓ
Codi INE:

08 2384

UTM (ETRS89):
Ubicació:

421333, 4597339 / 421302, 4597380 / 421273, 4597453

Accés:

El camí antic de Rubí a Terrassa, que passa per la serra
de Galliners (PR), es pot agafar des de la rotonda de
davant de Can Ferran o bé des de la urbanització Can
Llobateres, seguint la pista més enllà del carrer de Líbia

2. DADES CADASTRALS

Al Turó de Puig Blanc, a la Serra de Galliners, i camins
d’accés

Referència cadastral:

08238A00700027 / 08238A00700053

Superfície jaciment:

3206 m2 (Àmbit definit)

Número de plantes:

-

Titularitat:

Pública

1 ORTOFOTO 2017

e 1:5.000

3. DADES URBANÍSTIQUES
Pla:

POUM

Classificació:

Sòl no urbanitzable
11 Vessants de la Serra de Galliners / Xr1 Xarxa viaria
rural
-

Qualificació:
Observacions:
4. CATALOGACIÓ
Antecedents:

-

Protecció actual::

Cap

Catalogació:

Tipus de bé:

Jaciment arqueològic

Núm:

J-31

Categoria de protecció:

BCIL

Nivell de protecció:

A. Integral

Altres proteccions:

-

2 EMPLAÇAMENT

e 1:5.000

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tot el conjunt.

VISTA DEL LLOC
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

IV. FITXES PATRIMONI PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC

5. DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Nom:

Trinxeres de Galliners

Any / Època / Segle:

Contemporània / XX

Tipologia:

Enfrontament bèl·lic, Guerra Civil espanyola

Ús original:

Trinxeres

Ús actual:

Trinxeres

Estat de conservació:

Dolent

Situació de risc:

Baixa

Altres aspectes:

Notes de conservació: els darrers anys, voluntaris del poble hi han anat traient malesa i brossa, però no
se’n fa cap manteniment. Quan es van localitzar un particular hi va posar un cartell que va ser arrencat
immediatament.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
La serra de Galliners va ser utilitzada durant la Guerra Civil 1936–1939 com a punt d’observació: a l’est es domina l’aeròdrom de Sabadell, una
infraestructura d’alt valor estratègic per a la resistència republicana, i a l’oest la carretera de Rubí (i l’observatori que es va instal·lar damunt del
turó de Can Pujol), des d’on els sublevats haguessin pogut accedir a l’aeròdrom o a altres punts estratègics de la defensa de Barcelona. Les
trinxeres es van fer més visibles, i es van poder localitzar, arrel de l’incendi de 1994 i els treballs de neteja i desbrossament del bosc.
Encara es poden distingir tres línies de trinxeres en ziga-zaga, obertes simplement a la terra i sense estructures ni de fusta ni d’obra, i actualment totes elles colmatades de terra. La més llarga es troba dalt del turó, mirant al nord, a l’esquerra del mirador i la base d’una antiga torre de
vigilància de focs; la ziga-zaga es distingeix entre els arbres. La segona línia es localitza al camí d’accés a aquest turó i mirador, sobre el talús
de mà dreta. Una tercera línia es troba a tocar al camí principal, al vessant oest, entre el camí d’accés al turó i un gran pi una mica més al sud.
Aquesta té vista directa sobre la carretera de Rubí i l’observatori del turó de Can Pujol.

6. INTERVENCIONS
Usos permesos:

Els que determina el planejament vigent

Intervencions permeses:
- En qualsevol tipus d’intervenció serà obligatòria la realització d’un informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar,
seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
- Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, restauració i rehabilitació condicionades al compliment de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català.
- Les obres permeses estan condicionades a l’aprovació del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

7. ALTRES DADES
Bibliografia:
-
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