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DADES GENERALS /
1. Objecte
La Llei d’Urbanisme, article 69.1, estableix que el planejament general o especial ha d’identificar en un catàleg específic els béns
que calgui protegir i justificar les raons que en determinen la seva preservació.
L’objecte del present document és doncs la redacció del Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls.

2. Promotor
Ajuntament de Valls. Plaça del Blat 1, 43800 Valls. 977636009.

3. Equip redactor
Direcció i coordinació:

Sònia Roca Domingo, arquitecta
L’aparador arquitectes / Plaça de l’Oli 12 bx, Barri Antic. 43800 Valls / 977614253 / srd@coac.net

Col·laboradors:
Equip despatx:

Valls al 1956-1957. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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I. MEMÒRIA
Índex de la memòria
3. EL CATÀLEG

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Justificació i conveniència del catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls
1.2 Àmbit d’aplicació
1.3 Objectius
1.4 Marc legal
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Ambients
BCIN. Béns Culturals d’Interès Nacional.
BCIL. Béns Culturals d’Interès Local.
BPU. Altres béns.

2.3.1 Què volem dir amb patrimoni hidrogràfic
2.3.2 Usos de l’aigua
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l. MEMÒRIA /
1. Introducció
1.1 Justificació i conveniència del catàleg de béns a protegir del terme municipal de Valls

-

Protecció d’ambients pel fet de constituir un testimoni de l’evolució arquitectònica i històrica.

L’article 69.1 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (LUC) 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.”

-

Protecció de les importants mostres d’arquitectura industrial, motor econòmic de Valls des de la segona meitat del segle
XIX i començaments del XX, amb les que ja es va fer un primer pas amb la catalogació l’any 2008 de Ca Rull, Ca Clols i
Ca Xapes, edificis d’arquitectura industrial de començaments del XX.

L’article 95.2 del Reglament (RLUC) 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.”
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”

És a partir d’aquesta última definició que s’ha fet un estudi exhaustiu del terme municipal per a identificar i per tant garantir la
preservació d’aquells elements - tan catalogats com no catalogats actualment - que formen part del patrimoni històric i cultural de
Valls i que constitueixen el Patrimoni Cultural de Valls.
La conveniència de la redacció d’aquest Catàleg, es justifica per la necessarietat de disposar d’un llistat exhaustiu i actualitzat,
que incorpori tots els béns protegits actualment i aquells que són dignes de ser protegits. També és necessari per incorporar en
un únic document marc de tot el terme tots aquells inventaris i catàlegs sectorials que existeixen, per actualitzar els elements a
protegir (canvis de numeració, descatalogacions, pèrdua de valors, baixes...) i per classificar els béns segons les categories de la
Llei de Patrimoni (9/1993) i definir-ne les actuacions permeses.
Actualment els elements protegits del terme municipal són els inclosos dins l’inventari del PGOU 1988, els que estan en el
Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, i els declarats posteriorment
com a Bé Cultural d’Interès Local.
El Catàleg vigent, ric en edificacions anteriors al segle XX concentrades bàsicament al centre històric i amb una àmplia llista
d’elements concrets, s’ha revisat i ampliat amb els següents criteris:
-

Incorporació dels jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica

-

Construccions en sòl no urbanitzable de les que, a part de l’ermita de Sant Llorenç i la Granja de Doldellops, el catàleg
vigent només en fa esment a la catalogació conjunta de les Masies dels Boscos amb cap element concret

-

Arquitectura urbana més contemporània que és mereixedora a data d’avui de tenir una protecció patrimonial

Els criteris que s’han fet servir per a la inclusió de nous elements al Catàleg de béns 2011 són els següents :
-

L’antiguitat del bé i la seva importància històrica

-

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

1.2 Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial és tot el terme municipal de Valls.

1.3 Objectius
El Catàleg regula la conservació, millora, restauració, protecció i defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics del
patrimoni arquitectònic del terme municipal de Valls i dels seus elements urbans i naturals d’interès.
L’objecte d’aquest Catàleg és la detecció, protecció i conservació dels béns arquitectònics, arqueològics, urbanístics, històricoartístics i culturals del Terme Municipal de Valls.

1.4 Marc legal
Aquest Catàleg queda emmarcat pels següents Decrets i Lleis:
1. Legislació urbanística:
1.1 LUC: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
1.2 RLUC: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
1.3 TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
2. Legislació patrimonial:
2.1 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).
2.2 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).
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2.3 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.
2.4 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).
2.5 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.
2.6 Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural
3. Altres:
3.1 Castell de l’Arquebisbe: BCIN Monument Històric. Número de registre: 1718-MH. Registre estatal: R-I-51-6771
(Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949).

3.11 Catàleg de béns a protegir del Centre Històric de Valls aprovat inicialment per la Junta de Govern en data 17 de
desembre de 2007.
3.12 Catalogació com a BCIL de les fàbriques de Ca Xapes, Ca Rull i Ca Clols, comissió territorial de patrimoni del
Departament de Cultura de la Generalitat en data 25 de juny de 2008.
3.13 Descatalogació de la fàbrica de Ca Creus (E43 – PGOU 1988), comissió territorial de patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat en data 25 de juny de 2008.
3.14 Catalogació com a BCIL de la casa pairal i les naus de Ca l’Orga de Picamoixons, acord Ple Ajuntament en data 4
de juliol de 2008.
3.15 Descatalogació de la casa-pont del carrer Espardenyers (E29 – PGOU 1988), comissió territorial de patrimoni del
Departament de Cultura de la Generalitat en data d’octubre de 2012.
3.16 Declaració de BCIN de l’Església de Sant Joan Baptista. Departament de Cultura de la Generalitat acord
GOV/89/2015, de 9 de juny, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric,
l’església de Sant Joan Baptista a Valls i se’n delimita l’entorn de protecció.
3.17 Protecció de l’entorn de la capella del Roser. Departament de Cultura de la Generalitat acord GOV/88/2015, de 9 de
juny, pel qual es delimita l’entorn de protecció de la capella del Roser a Valls.

3.2 Muralla de Valls: BCIN Monument Històric. Número de registre: 4141-MH (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949).
3.3 Doldellops: BCIN Monument Històric. Número de registre: 1851-MH. Registre estatal: R-I-51-6773 (Decret
22.04.1949, BOE 05.05.1949).
3.4 Escut de Can Dasca: BCIN Monument Històric. Número de registre: 3971-MH. Registre estatal: 8 (Decret
14.03.1963, BOE 30.03.1963).
3.5 Capella del Roser: BCIN Monument Històric. Número de registre: 230-MH. Registre estatal: R-I-51-3887 (Ordre
01.09.1972, BOE 29.11.1972).
3.6 Inventari realitzat a finals dels anys 70 pel Ministeri de Cultura, que va servir de base per a la realització de l’inventari
que recull el Pla General.
3.7 Inventari de les Normes Subsidiàries i complementàries de planejament de l’àmbit de competència de la Comissió
d’Urbanisme de l’any 1981.
3.8 Fitxes realitzades pel Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a
començaments dels anys 80.
3.9 Catàleg del Pla General de 1987, tots els elements del qual passen a ser considerats com a BCIL amb la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català.
3.10 Catàleg del PERI del 2002, que inclou les fitxes dels béns que protegeix amb diferents nivells de protecció i les
intervencions permeses en cada cas.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ /
2.1 L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA /
2.1.1 El territori i els inicis del poblament
La ciutat de Valls, situada aproximadament al centre de la comarca de l’Alt Camp, s’estén al llarg d’una plana emmarcada pels
torrents del Catllar, de la Xamora i del Sant Pou, els quals conflueixen als seus peus en el torrent del Puig, que desemboca al riu
Francolí. Els esmentats torrents, veritables barreres naturals que han condicionat l’expansió urbanística de la ciutat al llarg dels
segles, foren superats al llarg del segle XX mitjançant la creació de noves barriades més enllà dels torrents. De fet, els torrents
són un dels principals factors que expliquen l’aspecte allargat que ha acabat adquirint el nucli urbà vallenc, ja que aquest ha
tendit a créixer en direcció Nord, en l’espai comprès entre els torrents que la delimiten. Aquest fet ha provocat que el centre
històric hagi quedat desplaçat a l’extrem sud de la ciutat. El centre històric de la ciutat es pot apreciar fàcilment en qualsevol
plànol o fotografia aèria. El trobem situat dalt del turó allargassat que queda delimitat pels torrents de la Xamora i el Catllar. El
constitueixen una sèrie de carrers estrets i places de reduïdes dimensions (exceptuant el cas de la plaça del Pati) d’origen
medieval, que estructuren l’espai urbà que envolten els carrers anomenats muralles.
El territori on s’aixeca la ciutat de Valls ha estat des de sempre un nus de comunicacions i un espai d’intercanvi, no tan sols pel
que fa al conjunt del territori de la comarca de l’Alt Camp, sinó també per altres comarques properes. La seva situació estratègica
entre la línia de costa i les comarques interiors l’ha convertit en un indret de pas i d’intercanvi comercial des de l’època antiga.
La presència humana al territori que constitueix l’actual terme de Valls es constata des del paleolític, quan l’estret de la Riba era
utilitzat per grups de caçadors-recol·lectors per accedir des de les comarques interiors de la Conca de l’Ebre a les comarques
prelitorals i litorals del Camp de Tarragona i a l’inversa. Del seu pas en són bons exemples els jaciments arqueològics de la
balma de Picamoixons i del Pont de Goi.
Pel que fa al poblament del territori vallenc al llarg de l’època antiga, cal destacar el poblat ibèric del Vilar, datat entre les
primeres dècades del segle IV aC i finals del segle III o inicis del II aC. Es tractava d’un nucli urbà de considerables dimensions,
que ocupava la zona on actualment trobem la plaça de l’Estació, la mateixa estació del tren, els magatzems de l’altra costat de les
vies, l’escola Eugeni d’Ors i les instal·lacions esportives del Vilar. Aquest nucli urbà era una ciutat de segon ordre del territori de
la Cossetània, que feia funció de centre de distribució i d’intercanvi de mercaderies entre la costa i les comarques interiors.
El Vilar va desaparèixer dins el context de la conquesta romana, com a conseqüència dels canvis en el sistema de poblament i
d’explotació del territori que va provocar el fenomen de la romanització. A partir del segle II aC i fins les darreries de l’Imperi
Romà, les terres del terme de Valls varen formar part del territori de la ciutat de Tarraco i estigueren ocupades per una sèrie de
centres d’explotació agrícoles, les vil·les, que principalment es dedicaven al conreu de cereals, de la vinya i de l’olivera i a la seva
exportació. Posteriorment, al llarg del període visigot continuarien existint assentaments rurals en aquest territori. Mentre que
durant els segles de dominació musulmana, també és força probable que es mantingués un poblament rural dispers, molt reduït
entre el segle X i mitjans del segle XII, quan l’Alt Camp es convertí en terra de frontera, davant de l’expansió cap al sud del comtat
de Barcelona.
2.1.2 La vila medieval
El naixement de l’actual ciutat de Valls va tenir lloc a la segona meitat del XII en el context de la repoblació del Camp de
Tarragona, una vegada eradicat el perill musulmà en aquestes comarques. Al llarg de les primeres dècades de la segona meitat
del segle XII té lloc la repoblació de l’actual terme de Valls, que fou dividit en diverses parts mitjançant una distribució feta
conjuntament pel comte-rei i per l’arquebisbe de Tarragona, que va combinar diverses donacions i cartes de poblament. Una part

del terme fou esquarterada en feus de cavalleria, concedits a cavallers en reconeixement pels serveis prestats. Aquests feus
corresponen als diversos masos que sorgeixen a les zones de Fontscaldes, Masmoles, Palau de Reig i Cavalleries. Mentre que el
22 de febrer del 1155 es produïa la cessió d’una àmplia zona del terme al monestir de Poblet, que hi bastirà la Granja de
Doldellops. Les seves terres limitaven amb el riu Francolí, el Pont de Goi, i la partida del Freixe, i comprenien les actuals partides
de la Granja, i gran part de les partides del Burgar i la Martinenquera.
També es va fer ús de la concessió de carta de poblament, per tal d’atreure colonitzadors mitjançant els avantatges jurídics i
fiscals que aquesta els oferia. La més antiga és la del lloc d’Espinavessa, lliurada el 23 d’agost de 1155, que s’aixecà en algun
indret entre el camí del Riu (o camí d’Alcover) i les hortes del torrent del Puig. Les terres d’Espinavessa comprenien la major part
del terme vallenc situat al sud-oest de l’actual nucli urbà: limitaven amb la partida del Vilar i s’estenien en direcció al riu Francolí
emmarcades pels torrents del Catllar i de la Xamora, i tot seguit comprenien les terres que trobem a les dues ribes del torrent del
Puig i les partides dels Fontanals i del Freixe fins arribar al riu Francolí. Posteriorment, el 16 de novembre de 1171, mitjançant la
carta de poblament del lloc de Rocabruna, tenia lloc la donació a un cavaller de les terres del terme que més endavant adoptarien
el nom de Picamoixons.
La vila de Valls va néixer concretament com a conseqüència de la repoblació del lloc d’Espinavessa iniciada l’any 1155 amb la
carta de franquícia i de població d’aquesta part del futur terme de Valls. El nucli de poblament inicial d’Espinavessa no es va
acabar de consolidar, i al cap d’uns anys la gran majoria dels seus habitants optaren per cercar un altre punt del seu terme per
assentar-s’hi. Aquest escolliren un lloc que permetia una defensa fàcil, i que estava més ben comunicat que el poblat
d’Espinavessa: una cruïlla de camins situada en un dels límits del seu terme, en un dels punts més dominants del turó allargassat
que envolten els torrents de la Xamora i del Catllar. Allí es va crear un nucli de població que va rebre el nom de la Vilaclosa, i que
esdevindrà un dels dos nuclis inicials de Valls. El pes que adoptà immediatament la Vilaclosa respecte a Espinavessa, que
acabarà reduïda a unes poques cases que desapareixeran a finals del segle XV, ens el fa evident el fet de que a la Vilaclosa hi fos
aixecada l’església parroquial de Sant Joan Baptista (documentada des del 1194), que esdevingué l’element que aglutinà la
població del terme, que formava part d’aquesta parròquia.
El nucli de la Vilaclosa estava delimitat pels actuals carrers Major, dels Jueus i el desnivell existent entre l’actual església de Sant
Joan i la muralla de Sant Antoni. Dins hi havia unes poques vies públiques o carrers que anaven prenent forma a mesura que s’hi
aixecaven cases i corrals. Entre aquestes vies destacava com a eix vertebrador la que amb el pas dels anys conservaria el nom de
carrer de la Vilaclosa (el carrer de l’Església), que la travessava de Sud a Nord resseguint el camí que unia als peus del nucli els
camins de Tarragona i Alcover, i que després de travessar la Vilaclosa iniciava els camins de Montblanc (que seguiria l’actual
carrer de la Costa de l’Església i el raval de Farigola), el Pla de Santa Maria (resseguint l’actual carrer de la Cort) i el de Vilafranca
i Barcelona (l’actual carrer de Sant Antoni). En el tram superior del carrer de la Vilaclosa, en el punt més elevat d’aquest, hi havia
l’església parroquial, romànica i de reduïdes dimensions, amb la capçalera orientada a l’est i el portal al costat lateral sud, encarat
al carrer de l’Escrivania. A molt poca distància de l’església parroquial hi tenim documentada des de l’any 1292 l’església de
Sant Miquel (que en el segle XVIII quedaria transformada en la Capella dels Dolors de l’església de Sant Joan), una petita capella
romànica que segurament era gairebé tan antiga com l’església de Sant Joan. En l’espai que existia entre ambdues esglésies, i al
voltant de Sant Miquel s’hi trobava el cementiri parroquial. Finalment, cal dir que probablement les parets del darrera de les cases
que marcaven el límit de la Vilaclosa deurien fer la funció de muralla, mentre que les entrades estarien protegides per portals.
Paral·lelament, la construcció del castell de l’Arquebisbe a finals del segle XII, a l’altra extrem de l’actual centre històric, ocupant
gran part de l’illa nord-est de la plaça del Pati, va portar com a conseqüència l’aparició d’un altre àmbit de població als peus del
castell, la Pobla de Santa Anna. Aquest segon nucli inicial de Valls estava situat al sud del castell i va acabar comprenent un espai
limitat de manera poc definida pel pendent que hi ha entre l’actual plaça de Sant Jordi i la muralla del Castell, una línia
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perpendicular a la meitat del carrer d’en Bosc, el carrer Nou, la plaça dels Alls i finalment la plaça del Pati. El seu principal eix
viari era el carrer que portava el seu nom, el de Santa Anna. A diferència de la Vilaclosa, la Pobla de Santa Anna no era un nucli

amb el de la Vilanova fins l’actual carrer de Sant Pere. al costat de les vies públiques i força terra de conreu Entre aquest punt i la
Pobla de Santa Anna hi havia diverses cases aixecades al costat de les vies públiques i força terra de conreu.

tancat, sinó que tenia una estructura més dispersa i menys homogènia, on les cases compartien l’espai amb corrals i terres de
conreu.
El creixement dels dos nuclis inicials de Valls, la Vilaclosa i la Pobla de Santa Anna, resseguint els camins que sorgien d’ells, va
constituir l’eix d’expansió urbana de la vila, encara que el pes principal el va portar el primer d’aquests, al presentar la Pobla un
creixement més lent.
La consolidació de la Vilaclosa va permetre que a començaments del segle XIII l’expansió urbana superés els seus límits i es
comencés a edificar principalment al marge dels camins que, sorgint d’aquesta, es dirigeixen cap a l’est, on hi havia la Pobla de
Santa Anna i el sud, seguint el pendent suau que porta al torrent del Catllar. Així van sorgir dues noves àrees de poblament: la
Vilanova, que inicià el seu creixement prenent com a principal eix el camí que es dirigia cap el Pla, l’actual carrer de la Cort, i la
Vilafranca, que tenia com a principal eix el camí de Vilafranca del Penedès (l’actual carrer de Sant Antoni), que en el tram edificat
rebria el nom de carrer de la Vilafranca. Les direccions del creixement són ben evidents, ja que el desnivell que existeix al llarg
del límit nord de la Vilaclosa i la Vilanova (que està encarat al torrent de la Xamora), aturava considerablement la urbanització en
aquella direcció.
L’expansió convertia lentament en carrers els camins que sorgien de la Vilaclosa, cas dels abans esmentats i d’altres com el
carrer del Carme; el carrer Espardenyers, que juntament amb l’actual carrer Forn Nou formava el camí que enllaçava la Vilaclosa
amb la Pobla de Santa Anna; o el carrer de la Costa de l’Església, que es corresponia amb el tram inicial del camí de Montblanc,
en el que a finals del segle XIII s’edificaria darrera de les actuals dependències municipals l’església-convent i hospital de Sant
Antoni. També s’anaren urbanitzant els espais compresos entre les dues noves àrees de poblament i al mateix temps els antics
camins que envoltaven el nucli inicial, com era el cas del carrer de la Sabateria, el de la Carnisseria (avui en dia trobem agrupats
els dos amb aquest darrer nom) i el de la Draperia (el carrer Major).
A mitjans del segle XIII es fortificà la vila amb una muralla (probablement aixecada en gran part amb tàpia de terra), que
posteriorment fou coneguda amb el nom de el Mur Vell. El seu traçat, amb portals oberts davant dels principals camins, ens bé a
fixar fins on havia arribat en aquelles dates el nucli urbà de la vila que havia sorgit de la Vilaclosa i ens permet adonar-nos de
l’important creixement que havia viscut en poc menys de vuitanta anys: el carrer de la Peixateria, el carrer dels Metges, la plaça
del Portal Nou i el desnivell que hi ha entre l’antiga Vilaclosa i la Vilanova amb l’actual carrer de la muralla de Sant Antoni. L’espai

Pel costat sud del carrer de la Vilafranca havien sorgit tota la sèrie de carrers transversals que en direcció al torrent del Catllar
encara existeixen a l’entramat urbà actual (els compresos entre el carrer del Carme i el carrer dels Bous), encara que per aquelles
dates no estaven completament configurats. Hi abundaven els corrals i hi havia algunes terres de conreu situades als seus darrers
trams. El carrer del Carme segurament ja tenia les dimensions actuals, mentre que també s’anaven formant els carrers existents
entre aquest i la Plaça Nova (la Plaça de la Fusta).
L’any 1363 i dins del context de la Guerra amb Castella, el rei Pere III el Cerimoniós ordenava fortificar una sèrie de viles i ciutats
entre les que es trobava Valls. Poc després s’iniciaven els treballs de construcció de la nova muralla, que substituiria el Mur Vell,
completament engolit pel creixement urbanístic. La muralla de la segona meitat del segle XIV va envoltar tota la vila, unificant-la,
en incloure dins del recinte el Castell i la Pobla de Santa Anna. El seu traçat resseguia per la cara interna de les cases que donen
als carrers de la Muralla del Castell, Muralla de Sant Francesc, Muralla del Carme, Plaça del Portal Nou i Muralla de Sant Antoni, i
va configurar els límits de Valls fins ben entrat el segle XVIII, i de l’actual barri antic. Tan sols deixava a extramurs un raval que
havia nascut més enllà del recinte (i que existiria fins el segle XVII), a la zona de l’actual carrer de Boronat i de la plaça del Portal
Nou, i que estava format per unes poques cases. Prop de la vila també s’hi trobaven el monestir del Carme, l’ermita de Santa
Magdalena (segle XIII), el Santuari de la Mare de Déu del Lledó (segle XIV), diversos molins i alguns corrals. A partir d’aquell
moment la muralla va fixar el límit del nucli urbà, que al llarg del segle XV, va anar engolint lentament part de les zones de conreu
que existien dins del recinte fortificat.
Pel que respecta a la resta del terme, el poblat d’Espinavesa va desaparèixer a finals del segle XV, mentre que al llarg d’aquests
primers segles d’existència de Valls s’anaren formant els nuclis urbans dels altres pobles del terme: Picamoixons (l’antiga
Rocabruna), Fontscaldes i Picamoixons. En el cas dels dos darrers els nuclis urbans havien nascut al voltant dels respectius
masos de cavallers que s’aixecaren en aquell indret en els inicis de la repoblació del terme. Picamoixons i Fontscaldes
consolidaren un nucli urbà al voltant de les seves respectives esglésies, mentre que Masmolets ho va fer als peus del seu castell.
A finals del segle XIV tots tres nuclis estaven protegits per una muralla senzilla.

que quedava tancat per la muralla no estava completament edificat, sinó que s’hi trobaven diverses terres de conreu i altres espais
poc urbanitzats. D’aquesta manera tan sols restaven a extramurs el Castell amb la Pobla de Santa Anna i els diversos molins
bladers i drapers que, des de la primera meitat del segle XIII s’havien anat construint vora els torrents.
Però el Mur Vell no va representar cap fre a l’expansió que continuava experimentant la vila, ja que amb el pas dels anys, la
construcció d’habitatges va superar el Mur Vell seguint els eixos abans exposats, allargant el carrer de la Vilanova i el de la
Vilafranca. A aquests dos eixos d’expansió se n’afegí un tercer, el carrer del Carme, impulsat sobretot per l’arribada de l’orde del
Carmel l’any 1321 i la construcció del seu monestir al sud de la vila.
A la dècada dels seixanta del segle XIV, gran part de l’actual centre històric ja estava urbanitzat. Així ens trobem que la Vilanova
havia superat l’actual carrer del Roser, i incloïa en el seu traçat la capella de Santa Anna (edificada a mitjans de segle i
transformada en la capella del Roser a finals del segle XVI). A partir d’aquell punt hi havia una zona de conreus, coneguda com el
Cap de Vilanova, futura continuació del carrer, que limitava amb l’explanada del Pati del Castell, existint en ambdós indrets alguna
casa. En canvi el carrer de la Vilafranca estava completament urbanitzat fins l’alçada de la Plaça de Sant Francesc, i quedava unit

2.1.3 Valls al llarg de l’època moderna, l’inici de l’expansió fora muralles
Entre els segles XV i XVII la muralla va impedir que es produís una expansió de la vila a extramurs. Al llarg d’aquells segles, el
creixement es va limitar a la urbanització de les zones de conreu existents dins del recinte. Així quedaren completament
estructurats, a l’antiga Pobla de Santa Anna, els carrers d’en Bosc i Nou en la segona meitat del segle XVI, i la plaça del Pati a
finals del XVII, amb la construcció del Convent de les Mínimes (actualment desaparegut) en el seu angle est. També es va dur a
terme una important transformació urbanística a finals del segle XVI a la part més elevada de l’antiga Vilaclosa, fruit de la
construcció de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista, d’unes dimensions molt superiors a l’antiga església romànica,
que va ser enderrocada perquè ocupava part de l’espai on s’havia d’aixecar el nou edifici. A més de l’església i convent
esmentats, s’aixecaren altres edificis importants dins del recinte al llarg d’aquests segles, sent-ne els més destacats la Casa de la
Vila a la Plaça del Blat, l’Hospital de Sant Roc, al carrer Jaume Huguet, ambdós datats a finals del segle XVI i la casa de Santes
Creus, al carrer de la Cort, edificada a començaments del XVII.
Fora del recinte emmurallat tan sols hi trobaríem els edificis religiosos abans mencionats, als que s’hi afegiren a finals del segle
XVI el convent de Sant Francesc, situat a la plaça del mateix nom, el convent dels Caputxins, adossat a l’església del Lledó, i a les
darreries del XVII el convent de les Carmelites Calçades, a la Plaça del Portal Nou. Pel que respecta al raval medieval, va
desaparèixer a mitjans del segle XVII, possiblement com a conseqüència de la Guerra dels Segadors, restant només a extramurs
alguns molins a més dels edificis religiosos.
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L’aturada de l’expansió urbanística al llarg d’aquests segles provocada per l’existència de la muralla, fou la principal causa que
motivà la transformació que experimentaren les cases medievals, ja que eren incapaces de donar abast davant del creixement
demogràfic. Per fer-hi front, moltes d’aquestes cases s’anaren partint, dividint-les en dos habitatges, tal com testimonien els
nombrosos arcs gòtics que es poden observar tapiats en les parets mitgeres de diverses cases. Per compensar les dimensions
reduïdes que presentaven els habitatges transformats, molts d’aquests varen començar a créixer en profunditat, edificant els patis
interiors que posseïen originàriament, dels quals actualment només en queden uns pocs exemples, principalment en les grans
illes existents entre els carrers Forn Nou i Sant Antoni i la que es troba entre el carrer de la Carnisseria i el dels Metges. Al mateix
temps, moltes cases també varen augmentar la seva alçada, afegint pisos superiors. Així ens trobem que a finals del segle XVII ja
n’hi hauria moltes que disposarien de planta baixa i dos pisos, sent aquest un sistema que es continuarà emprant, i que arribarà
als seus extrems amb els edificis que en la segona meitat del segle XIX arribaren en alguns casos a les cinc plantes d’alçada.
Aquest darrer fet va repercutir negativament en els carrers on s’assentaven els edificis de quatre o cinc plantes, convertint-los en
indrets humits i malsans on pràcticament no hi arribava la llum del Sol, cas per exemple de l’actual carrer Espardenyers.
L’important augment de població que va experimentar Valls al llarg del segle XVIII va provocar l’inici de l’expansió de la vila fora
muralles, en no quedar espais sense edificar dins del recinte. Així durant aquell segle, s’anaren configurant tot un conjunt de
ravals (els actuals carrers de les Muralles) que progressivament anirien envoltant l’antic nucli urbà. A més, en un segon moment
també començaren a urbanitzar-se els camins que sorgien del nucli històric de Valls i dels mateixos ravals.
Tot i que ja comencem a trobar algunes cases aixecades en els ravals durant la primera meitat de segle, la venda a particulars per
edificar per part de l’Ajuntament a partir del 1754 de l’espai del vall de la muralla existent entre les torres que s’hi aixecaven, va
donar un impuls definitiu a la urbanització dels ravals, els quals a finals de segle tindrien un aspecte força similar a l’actual. Així el
de Sant Francesc estaria edificat des del Portal de Sant Francesc, en el punt on el carrer de Sant Antoni enllaça amb la Muralla de
Sant Francesc fins arribar al raval del Carme, que comprendria a més del carrer de la Muralla del Carme, la plaça del mateix nom i
l’inici dels carrers de Boronat i de la Mitja Galta. El del Portal Nou, format per la Plaça d’aquest nom, on tan sols s’hi aixecarien
edificis adossats a la muralla a més del convent de les Carmelites, i la Costa del Portal Nou (el camí de Reus), el qual a finals de
segle deixaria de formar part de l’esmentat raval, per convertir-se en l’únic vial a extramurs amb la categoria de carrer. El de Sant
Antoni, que també comprendria el començament del carrer de la Candela, el del raval de Farigola (el camí de Montblanc), i molt
probablement els dels carrers Cor de Maria, Pantà, Miralcamp i Miralbosc. Mentre que el raval del Castell també inclouria l’actual
carrer de Jaume Huguet (el camí del Pla i d’Alió, on s’hi havia bastit un gran edifici militar a mitjans de segle, el Quarter) i el
començament de la carretera del Pla, així com els trams inicials dels carrers Jacint Verdaguer, de la Barceloneta i Germans de
Sant Gabriel. En aquesta zona també va sorgir un nou eix d’expansió format pel camí (posteriorment convertit en Passeig) que
portava al convent dels Caputxins.
Amb la creació d’aquesta sèrie de ravals, la muralla deixa de ser una barrera a l’expansió urbana, i recuperen de nou aquest paper
els torrents del Catllar i la Xamora. Aquest fet va provocar que la vila comencés a créixer en direcció nord-est, al ser l’única que
no està tallada pels torrents, convertint-se el camí del Pla i d’Alió (amb el carrer Jaume Huguet com a continuació del carrer de la
Cort) en el principal eix d’expansió. Lentament s’iniciava el procés que a la llarga portaria a allunyar físicament el centre de la
ciutat respecte al nucli històric.
Pel que respecte als altres nuclis urbans del municipi, Masmolets i Fontscaldes mantenien l’antic nucli medieval amb poques
modificacions. Entre aquestes darreres cal destacar la construcció de l’església de Sant Roc de Masmolets (aixecada al segle XVI
i reformada a començaments del XIX). En canvi, a partir del segle XVIII Picamoixons, començarà una lenta expansió més enllà del
nucli medieval, amb la construcció d’habitatges que resseguien els dos costats del tram de carretera de Valls a La Riba que
passava a tocar del nucli original d’aquest poble.

2.1.4 L’expansió urbana al llarg del segle XIX i la primera meitat del XX
El creixement demogràfic que va experimentar la vila amb algunes oscil·lacions durant gran part del segle XIX, continuà impulsant
l’expansió urbana. Així durant la primera meitat del segle XIX, els ravals que havien sorgit al segle XVIII continuaren consolidantse, com fou el cas del raval del Castell, que cap el 1851 ja estava totalment edificat entre el carrer Vapor de Maó i la paret del
torrent. Mentre que també va augmentar la urbanització dels carrers transversals que arrencaven dels ravals, quedant
completament edificats els carrers d’en Boronat, de la Mitja Galta i el raval de Farigola (tot i que els carrers de Sant Benet i Sant
Josep encara no existien). Pel que fa al creixement cap el nord-est, aquest va provocar la completa urbanització dels actuals
carrers Jacint Verdaguer, Barceloneta i Jaume Huguet, i va continuar el creixement pel camí del Pla, el qual ja comptava amb
nombrosos edificis a ambdós costats fins a l’alçada de la Plaça de la Creu.
A partir de la dècada dels quaranta, la construcció de la carretera de Tarragona a Lleida convertiria en nous focus de creixement el
Portal Nou al sud del nucli urbà i l’actual carretera de Montblanc al nord, seguint el traçat d’aquesta via. D’ambdós, la carretera de
Montblanc va presentar un major impuls inicial. Així, l’any 1851 ja s’havien urbanitzat els carrers de la Indústria i de la Fortuna, i
s’aixecaven algunes cases a l’altre costat de la carretera de Montblanc. En canvi, a l’altra focus tan sols s’havien construït uns
pocs edificis a la Plaça del Portal Nou.
L’expansió de la vila va portar a l’Ajuntament a preocupar-se per millorar la comunicació entre el centre històric i les noves àrees
de creixement urbà. Amb aquest objectiu l’any 1833 foren enderrocats els portals de la muralla medieval, en haver perdut aquesta
la seva utilitat. A més de l’eixamplament dels accessos al casc antic en els indrets on abans hi havia els portals, també es va
procedir a l’obertura de nous vials que travessessin l’antiga muralla, cas de les escales del carrer d’en Gassó, del carrer del rector
Cessat i de l’enllaç del carrer de Sant Francesc amb la Plaça del Portal Nou, tots ells en la primera meitat del segle. Aquests s’hi
afegirien les escales de la Peixateria, el 1870, i durant la primera meitat del segle XX la continuació del carrer de Sant Sebastià i
l’obertura del carrer de Jaume Mercadé.
A mitjans del segle XIX el creixement urbà va quedar regulat pel “Plan Geométrico General de la Villa de Valls”, confeccionat l’any
1851 per l’arquitecte Ignasi Jordà i aprovat per l’Ajuntament el 1853. Aquest fou el primer projecte d’ordenació general de la vila,
el qual proposava una sèrie de rectificacions en els carrers existents i el traçat de les noves vies públiques que estructurarien les
futures àrees de creixement. El Pla del 1851 contemplava l’eixamplament de carrers existents i, sobretot, l’eliminació dels angles
i sortints que hi havia en la majoria de les vies públiques, amb la intenció de convertir-los en carrers rectes. També projectava la
creació de sis nous vials que enllacessin el barri antic amb els ravals (dels quals només se n’acabarien fent dos, el de les escales
de la Peixateria i el del carrer de Sant Sebastià), mentre que respecte a les zones de futura urbanització, el projecte de Jordà
creava una xarxa de carrers rectes i paral·lels entre ells que estructuraven una sèrie d’illes de planta quadrada o rectangular, que
envoltaven pràcticament tota la vila. Malgrat que a la pràctica aquest pla tan sols es va portar a terme de manera parcial, cal dir
que va servir de base per estructurar el creixement urbanístic de la resta del segle i de part de la primera meitat del segle XX, ja
que fou ampliat per altres projectes que en seguien les directrius, a mesura que el nucli urbà ocupava indrets que no apareixien
projectats en el Pla del 1851.
Al llarg de la segona meitat del segle XIX, Valls va continuar creixent seguint els eixos d’expansió de la carretera del Pla, de la
carretera de Montblanc i del Portal Nou (o carretera de Tarragona). Durant aquest període va finalitzar el procés d’urbanització dels
ravals, amb la construcció de les cases que s’aixequen a la Muralla del Castell des de l’alçada del carrer d’en Gassó fins a la
Plaça de Sant Francesc, juntament amb les d’aquesta darrera, aprofitant així al màxim un indret que limita directament amb el
torrent del Catllar. Paral·lelament, a començaments de la dècada dels vuitanta, ens trobem que ja existien els carrers de Sant
Josep i de Sant Benet, i que els edificis de la carretera de Montblanc ja arribaven fins pràcticament l’alçada del carrer Abat Llort.
En aquells anys també va tenir lloc el primer salt seriós a l’altra riba del torrent de la Xamora, amb l’edificació d’una línia de cases
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al carrer del Portal Nou, la continuació de la Costa del mateix nom una vegada creuat el pont d’en Cabré, seguint el camí
d’Alcover. També continuava l’expansió pels carrers que arrenquen del costat dret de la carretera del Pla, aixecant-se les illes
existents entre el carrer General Alaix i el del Bisbe Palau, a més de les dues que travessa el carrer de Bonifàs, en canvi el tram
urbanitzat de la carretera del Pla no acabava de superar la Plaça de la Creu. Més enllà d’aquesta tan sols hi havia l’actual
cementiri, aixecat el 1862. Pel que respecta a la carretera de Tarragona, aquesta ja es trobava en procés d’urbanització, aixecants’hi algunes fàbriques, a les que s’afegiren a finals dels vuitanta i inicis dels noranta del segle XIX, els habitatges dels carrers
Martí d’Ardenya i del Progrés.
Si bé des de la dècada dels seixanta, el poble de Picamoixons tenia una estació de ferrocarril de la línia de Lleida-ReusTarragona, el tren no va arribar a la vila de Valls fins l’any 1883, amb la inauguració de la línia de Barcelona a Lleida per Valls. Cal
remarcar que l’arribada del ferrocarril va anar lligada a la concessió del títol de ciutat a Valls. Mentre que la construcció de
l’estació a l’est del nucli urbà va portar com a conseqüència la creació al cap d’uns anys del Passeig de l’Estació, que unint la
ciutat amb aquell edifici, va passar a estructurar en gran part el futur eixample d’aquesta zona de la població.
La construcció d’una estació a Picamoixons, va convertir aquell poble en un important nus de comunicacions, al que s’afegiria,
l’any 1883, la connexió amb la línia de Barcelona. Al llarg d’aquestes dècades, i fins ben entrat el segle XX, Picamoixons seguirà
expandint-se al llarg de la carretera i dels diversos carrers que arrencaran d’aquesta. La construcció, al llarg del segle XIX, de la
nova carretera de Tarragona a Montblanc, que passava a tocar del poble de Fontscaldes, va provocar una expansió d’aquest, tot
resseguint els dos costats de la carretera.
Al llarg de la primera meitat del segle XX i fins a començaments de la dècada dels seixanta, Valls va mantenir la tònica de
creixement lent que tenia a finals del segle XIX, tot consolidant espais que s’havien urbanitzat al llarg d’aquell darrer segle. Així en
les primeres dècades del segle XX es van completar els carrer d’Anselm Clavé i de Colon, que arribaren fins el Passeig de
l’Estació. En aquest darrer s’aixecaren alguns edificis industrials en el seu tram inicial, com fou el cas de la Cooperativa Elèctrica,
mentre que en la part superior del Passeig es va bastir el camp de futbol del Vilar l’any 1923. La carretera del Pla també havia
crescut amb la construcció d’algun edifici més enllà de la Plaça de la Creu. Paral·lelament, en el sector de la població estructurat
per la carretera de Tarragona, l’obertura del carrer de l’Hort dels Alls, va acabar conferint l’aspecte que presenta actualment tota
aquella zona sud de la ciutat, en gran part ocupada per les restes de les fàbriques de la indústria vallenca de finals del segle XIX
fins a mitjans del XX.
La importància que anaren adquirint els ravals i l’eixample edificat més enllà d’aquests, respecte al barri antic (que continuava
sent l’àrea més poblada de Valls) la constatem en la construcció d’importants edificis de serveis en aquestes parts de la ciutat,
cas del Teatre Principal, aixecat a mitjans del XIX al carrer Jaume Huguet, el Banc de Valls, el 1884 a la Plaça de la Font de la
Manxa, el Sindicat de la Societat Agrícola de Valls, el 1907-1908 a la Muralla del Carme, la Biblioteca Popular, el 1916-1918 al
Passeig dels Caputxins, el Celler Cooperatiu de la Mútua de Propietaris, el 1920 al carrer del Tren, el Grup Escolar Rafael
Campalans (actual Col·legi de la Candela), edificat als anys trenta al Passeig dels Caputxins, entre altres.
La creació de barriades més enllà dels torrents va començar entre el 1943 i 1945 amb la construcció del “Grupo Amanecer”
(l’actual Grup Albada) a l’esquerra de la carretera de Montblanc una vegada creuat el torrent de la Xamora. Però en aquelles dates
no hi va haver cap altre intent que permetés expandir la ciutat superant els torrents que la constrenyien, mentre que el creixement
seguint els altres eixos fou gairebé nul entre la dècada dels anys quaranta i els començaments de la dels seixanta, degut a la
pèrdua de població que havia provocat la Guerra Civil (1936-1939).
2.1.5 La gran expansió de la segona meitat del segle XX i els primers anys del XXI
L’any 1964, tenia lloc la creació del Polígon industrial de Valls al nord de la ciutat, en un moment en que les indústries
tradicionals vallenques ubicades al centre històric, als ravals i a la perifèria de l’eixample estaven desapareixent. La construcció

del polígon i l’establiment d’indústries va provocar l’inici d’un important augment demogràfic i, estretament lligat amb aquest,
l’arrencada de la gran expansió urbanística de la ciutat. Així es van edificar alguns dels principals espais que quedaven sense
urbanitzar entre els ravals i els torrents, cas, per exemple, del carrer Abat Llort i les vies que hi enllacen, ocupant uns terrenys
entre la ciutat i el torrent de la Xamora, en els que hi començaren a treballar el 1963. Sorgien noves zones residencials al costat
nord-est, com fou el cas del barri de la Xamora, construït a inicis dels seixanta entre el torrent d’aquest nom i la carretera del Pla,
fet que va portar a que el nucli urbà arribés per aquell punt fins a la via del tren.
Durant la dècada dels seixanta es produeix l’expansió urbana tot travessant els torrents. D’aquesta manera sorgiren diversos barris
residencials, com fou el cas de la Fraternal (a ambdós costats de l’antic camí de Montblanc, l’actual carrer de la Creu de Cames),
el barri de la Candela, creat el 1972 entre la Fraternal i el torrent del Sant Pou, el qual es convertirà en una nova barrera al
creixement de la ciutat, i el de Sant Josep Obrer (entre el torrent de la Xamora i la carretera de Montblanc, N-240), edificats a
finals dels seixanta i començaments dels setanta a més enllà del torrent de la Xamora. Aquest creixement havia superat
completament l’antiga barrera que representava el torrent de la Xamora, i ara, el límit de la ciutat es trobava al torrent del Sant
Pou. Pel que fa a l’altra riba del torrent del Catllar, l’any 1965 s’aixecà el Grup d’habitatges de la Colla Vella, al costat de la
carretera de Barcelona (la T-246).
Posteriorment, a partir dels anys setanta es constituïren diverses barriades perifèriques seguint les principals carreteres que
sortien de la ciutat. Així se’n van aixecar diverses resseguint la carretera del Pla una vegada aquesta havia superat la línia del
ferrocarril, com fou el cas dels Blocs Muñoz, els pisos de Santa Úrsula, els de l’Alt Camp i les urbanitzacions Miramar i Santa
Gemma. A la carretera de Barcelona s’hi aixecaren els pisos de Clols i la urbanització Bon Sol, mentre que, a l’altra riba del torrent
de la Xamora, a ambdós costats de la carretera de Picamoixons, s’hi urbanitzaren els barris residencials de Santa Magdalena i de
les Comarques. Per millorar la comunicació amb els barris que creixien més enllà dels torrents, des dels anys setanta s’han
construït dos ponts nous que travessen el torrent de la Xamora i un sobre el del Sant Pou, als que cal afegir el pont de la variant
de la N-240 que creua el torrent del Catllar a l’alçada del Mas Miquel.
Al mateix temps, s’anaren omplint els espais sense edificar que encara existien dins de la ciutat i entre aquesta i les noves
barriades. A començaments dels anys setanta s’iniciava la construcció de blocs d’habitatges al Passeig de l’Estació i en les àrees
sense edificar que hi havia entre aquest passeig i la carretera del Pla, seguint una sèrie de carrers que enllacen ambdues vies i
d’altres que els travessen perpendicularment, entre els quals destaca el carrer Avenir.
A finals dels anys vuitanta aquesta darrera expansió cap el nord-est estava aturada davant de la via del tren, que s’havia convertit
en una barrera artificial que delimitava el creixement de la ciutat per aquell extrem i pel nord (on limita amb el barri de Sant Josep
Obrer), sent només superada pels diversos blocs d’habitatges i les urbanitzacions aixecades al llarg de la carretera del Pla.
Finalment, ha inicis dels noranta, es va superar la via en el seu extrem nord-est quan començaren les obres d’un nou barri
residencial, el Fornàs, el qual enllaçava amb la resta de la ciutat pel carrer Avenir mitjançant un túnel que creua la via. Des
d’aquell moment el barri del Fornàs ha continuat creixent, urbanitzant tot l’espai entre aquest i la carretera del Pla i arribant fins a
la circumval·lació de la carretera N-240, pràcticament a tocar el polígon industrial.
Si bé l’expansió de la ciutat en aquestes darreres dècades s’ha dirigit de manera espectacular principalment en la tradicional
direcció nord-est, desplaçant el centre físic de la ciutat en aquesta direcció, també des de mitjans dels anys noranta Valls ha
crescut en direcció oest, amb la creació d’un nou barri residencial, el de Mas Clariana, entre el barri de Santa Magdalena i la
carretera d’Alcover. El creixement del nucli urbà, que en unes poques dècades ha triplicat amb escreix la seva superfície, ha
provocat que des dels anys seixanta s’hagi ampliat el nombre d’edificis de serveis ubicats fora del centre històric, cas de la Casa
de Cultura, aixecada el 1968 al Passeig dels Caputxins; els Jutjats, del 1979, a la carretera del Pla; l’Institut Politècnic de
Formació Professional (l’actual IES Jaume Huguet), inaugurat el 1981 al carrer de la Creu de Cames; les noves dependències del
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Pius Hospital, a la Muralla de Sant Francesc, l’estació d’autobusos, al carrer Francesc Català Roca, les darreres instal·lacions
esportives del Vilar i del Fornàs, entre molts altres.

2.2 INTRODUCCIÓ AL MEDI GEOGRÀFIC DEL TERME /

Al llarg de la dècada dels noranta i fins els vols del 2008, en que la construcció de nous habitatges s’ha aturat considerablement
degut a la crisi econòmica, s’han anat aixecant edificis d’habitatges en la gran majoria d’indrets que havien quedat lliures
d’edificacions, o en els solars de les antigues fàbriques del segle XIX i de la primera meitat del XX, dins o als voltants de la ciutat,
urbanitzant els darrers espais que queden entre aquesta i els torrents, amb l’objectiu també de lligar millor les barriades entre
elles. En són bons exemples l’eixample del Vilar, entre el Passeig de l’Estació i el torrent del Catllar, la futura urbanització de la
zona del Prado, que compren l’espai existent entre la confluència dels torrents de la Xamora i del Sant Pou i el barri de la
Fraternal. També seguint aquest objectiu hi ha prevista la urbanització de la zona de l’Hort del Carme, els terrenys de conreu
existents entre els edificis que donen a la Muralla i Plaça del Carme i el torrent del Catllar. Per contra la ciutat presenta molt
poques zones verdes, reduïdes al Parc Barrau, el Mas Miquel i els passeigs i places existents.
Però aquesta expansió espectacular experimentada des dels anys seixanta s’ha acabat deslligant de l’augment demogràfic que la
va motivar, doncs quan aquest es va alentir en la dècada dels vuitanta, el creixement urbà va continuar augmentant
progressivament. L’explicació d’aquesta situació ens la dóna el fet de que en aquestes darreres dècades del segle XX els vallencs
que vivien en les barriades més antigues i pitjor equipades, el nucli històric i els ravals, s’han traslladat a indrets més allunyats
del centre de la ciutat, que pateix un procés d’abandonament constant, tan sols aturat parcialment pel continu flux d’immigrants
que s’hi estan instal·lant, el qual també ha motivat en gran part la represa del creixement demogràfic de la ciutat en els darrers
anys. Intervencions urbanístiques com les que es pretenen fer a l’Hort del Carme i en altres indrets propers al centre històric
vallenc, juntament amb les que proposa pel PMU específic del barri antic, estan orientades cap a l’objectiu d’aturar la degradació
d’aquest sector de la ciutat i intentar potenciar també l’expansió d’aquesta en altres direccions diferents a les tradicionals.

Panoràmica de Valls i voltants. Revista Cultura, maig de 1978.
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La descripció d’un territori és necessària per observar-ne les seves característiques i per tenir una visió global de la zona d’estudi.
La morfologia d’una ciutat està directament relacionada amb el paisatge que l’envolta i la zona on s’ubica. És important fer una
síntesi descriptiva del municipi de Valls, per entendre les seves característiques constructives.
L’home erigeix les seves construccions en conseqüència del territori en què s’emmarca. Fent servir unes tècniques constructives
concretes segons la seves necessitats i cànons de l’època, en un indret concret, així com la importància dels materials
constructius que s’empren.
2.2.1 Límits geogràfics del terme
El municipi de Valls és la capital de la comarca de l'Alt Camp, dins el territori del Camp de Tarragona, amb una extensió de 55,3
km2, un 10,28 % del total de la superfície comarcal (538 km2). Valls limita amb les poblacions de Figuerola del Camp, al nord,
El Pla de Santa Maria, Alió i Puigpelat, a l’est, Nulles al sud-est, Vallmoll i La Masó al sud, El Milà, Alcover i la Riba a l’Est,
poblacions de l’Alt Camp. Al nord-oest, limita amb els municipis de Montblanc i Vilaverd, pertanyents a la comarca de la Conca
de Barberà.
La ciutat de Valls se situa a la plana anomenada Depressió de Valls-Reus, que coincideix amb el territori del Camp de Tarragona
i té una alçada sobre el nivell del mar de 215 metres. El punt més alt d’aquesta comarca té 995 metres i el més baix té 114
metres. La climatologia de la zona correspon a un clima mediterrani litoral. Les temperatures mitjanes són de 15º de mínima i
27,5º C de màxima a l’estiu i de 5º la mitjana de les mínimes i 9º les màximes de l’estació d’hivern.
El municipi comprèn diversos agregats i construccions disseminades pel terme, com pot ser la Granja de Doldellops (antiga
granja del monestir de Poblet) i nombroses masies, subjectes a la catalogació de masies. La Granja de Doldellops i la zona dels
Boscos de Valls, en aquest cas – i com a casos particulars – s’inclouen en aquest estudi.
Com a agregats podem esmentar l’Espinavessa, antic terme, proper a l’actual nucli urbà, al quedar absorbit pel nucli format al
voltant del castell de Valls. Fontscaldes, amb 403 metres d’alt i al peu del coll de Lilla, és el nucli habitat – agregat a Valls –, més
alt del terme. Masmolets, situat entre Fontscaldes i Valls, a 4 quilòmetres al nord de la capital de comarca, està format per un
nucli principal, també comprèn masos dispersos i la urbanització de les parcel·les de Palau de Reig, antic despoblat.
Picamoixons, nucli sorgit a la partida de Rocabruna, situat a l’extrem occidental del terme s’hi troba la via fèrria, amb un important
enllaç ferroviari entre les capitals de Lleida, Reus, Tarragona i Barcelona. Picamoixons compta amb un petit annex, La Plana,
entitat de població d'Alcover.
2.2.2 Orografia, geologia i hidrologia
El terme municipal de Valls és situat, en la seva major part, al sector de la plana de l'esquerra del riu Francolí, limitant amb la
Conca de Barberà. En aquest riu, al qual hi van a parar totes les aigües del municipi, voreja l’àrea d’aquest per l'oest i el travessa
per un extrem. L'extrem nord-occidental del terme és accidentat per la serra de Miramar, però la major part s'estén per la plana.
La serralada (constituïda per les restes d'un anticlinal) és formada per materials triàsics al cim i carbonífers al vessant de la
muntanya. A la plana predominen els conglomerats del miocè. Els materials de l'oest del Francolí són del quaternari.
Als terrenys miocènics, recoberts en bona part per una crosta travertínica de només un metre de profunditat ‒ sobretot es troba la
nord de Valls ‒, l'erosió ha excavat barrancades; cal esmentar els torrents de la Xamora i del Catllar, els quals, havent assolit les
capes aqüíferes que amaren el subsòl i convertits en rierols de règim intermitent, que encerclen la ciutat de Valls abans de
confluir.
El riu Francolí, amb els seus afluents, que travessa la comarca de nord a sud, tal com ho fa el riu Gaià, originen una zona de
regadius i rep els seus principals afluents per la dreta: el Brugent i el Glorieta, i alguns torrents, com els que rep per la seva
banda esquerra i que s’han esmentat al paràgraf anterior. Aquest riu no és massa cabalós tot i que, quan es produeixen pluges
molt intenses, experimenta crescudes que ocasionalment poden tenir caràcter catastròfic.

A l’Alt Camp hi ha dos grans aqüífers un del carbonífer a la serra de Miramar i l’altre del quaternari a la vall del Gaià A la zona de
Valls hi ha dues unitats hidrogeològiques que es toquen: una al nord que seria un aqüífer del miopliocè-quaternari i l’altre més al
sud que seria del miocè-pliocè. Però de fet, serien com a tres aqüífers un sota l’altre, en diferents capes, que s’anomenaria
“aqüífer multicapa”, per estar format, principalment, per tres nivells d’aqüífers multicapa. Aquests són aqüífers mixtos amb
permeabilitat intergranular i/o per fissuració formats per terrasses, cons i dipòsits antics.
El primer aqüífer té uns 10 metres de gruix i està situat a entre uns 20 i 30 metres de profunditat. El segon aqüífer també té una
mitjana de 10 metres de gruix i està situat entre uns 60 i 70 metres de profunditat. Finalment, el tercer aqüífer tindria uns 15
metres de gruix i es troba entre 170 i 190 metres.
Les entrades d’aigua de l’aqüífer de Valls procedeixen de la infiltració de l’aigua de pluja i del flux d’aigua subterrània procedent
de les comarques de l’oest i del nord de l’Alt Camp.
Les sortides naturals de l’aigua dels aqüífers es produeixen cap al sud, en direcció al riu Francolí. Una part d’aquestes aigües
surten a la superfície al voltant de Valls, que són les que alimenten els torrents.
La zona de la plana vallenca té un sòl eminentment procedent de l’era quaternària. Hi ha, sobretot, quatre tipus de sòl diferents. El
més antic és el del Miocè, de conglomerats amb matriu argilosa sense cimentar), que és on se situa la major part de torrents de
Valls. I les zones del voltant són de l’Holocè, més recents, amb unes capes de graves i conglomerats, unes altres típiques de les
terrasses fluvials amb graves i sorres i una de més moderna que correspon als llits actuals de rieres i torrents.
2.2.3 Climatologia
El clima d’aquesta zona és temperat i no hi ha unes oscil·lacions tèrmiques massa exagerades entre dia i nit o entre estacions.
En quant a temperatures, la mitjana a l’estiu és de 15º C de mínima i 27,5º C de màxima; a l’hivern la mínima és de 5º C i la
màxima de 9º C.
El relleu i la situació respecte a la Mediterrània són factors que tenen una importància decisiva en el comportament dels elements
del clima a l'Alt Camp. L'orla muntanyosa la protegeix de les influències climàtiques de la Depressió Central. La plana oberta cap
a la costa implica la influència de la Mediterrània com a element moderador del clima. El resultat de l'acció d'aquests factors és
un clima suau, amb diferències moderades entre les diferents estacions de l'any, però amb notables disparitats dins el territori; els
microclimes assoleixen a l'Alt Camp una importància considerable. hi domina el clima mediterrani (15º a la plana i 12º a la
muntanya). Les precipitacions són escasses (entre 500 mm i 600 mm) i estan mal repartides al llarg de l'any; essent més
importants a la tardor i a la primavera i escasses a l'estiu, però també periòdicament és produeixen aiguats que en ocasions són
de caràcter catastròfic. El vent més important és el serè o mestral (vent del nord-oest), propi de l'hivern que afecta a tota la
comarca i pot assolir velocitats considerables, especialment a la part septentrional i occidental d’aquesta. De totes maneres,
també hi bufa el vent més fred de tramuntana (vent del nord) i el de llevant (vent de l’est) o marinada, que procedeix del
Mediterrani, és més temperat i humit i tot i bufar tot l’any és sobretot perceptible a l’estiu.
La darrera calamitat fou la gelada de l’any 1956, que s’iniciaren el 2 de febrer. El termòmetre va baixar vuit graus sota zero i causà
veritables estralls a l’agricultura. Els garrofers varen ser els més perjudicats, que es van haver de substituir per arbres fruiters.
També va afectar a les oliveres i a les hortalisses, que es varen haver d’anar a buscar a València.
Els aiguats documentats de la història recent que afectaren el territori, i per descomptat al municipi vallenc són diversos1. El llibre
d'actes de l'ajuntament de Tarragona esmenta l'aiguat de Sant Cristòfor de l'11 de juliol de 1792, en què es desbordà el Francolí,
fet que es repetí amb l'aiguat de Sant Francesc el 10 d'octubre de 1829. L'aiguat de Sant Bartomeu el 24 d'agost de 1842 consta a
la Conca de Barberà, al Montsant i al Camp de Tarragona. L'aiguat de Sant Mateu, la nit del 20 al 21 de setembre de 1850 i
l'aiguat de Santa Tecla, el 23 de setembre de 1874. Com a aiguats històrics també hem d’esmentar el de Sant Lluc, ocorregut el
1
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18 d’octubre de 1930. N’hi hagué d’altres, però com a exemple que ens ve a la memòria més recent, són els aiguats del 10
d’octubre de l’any 1994.
Durant l’aiguat de Santa Tecla, es documenta que els torrents que discorren vora la ciutat de Valls també van patir crescudes,
causant l'enderroc de murs i algunes cases. S'hi comptabilitzaren 2 desapareguts. Al terme de Valls, la crescuda del Francolí va
respectar el Pont de Goi, construcció de l'època medieval. Com a exemple de la força destructora de l’aigua, a l'estret de La Riba,
on s'uneixen els cursos dels rius Brugent i el Francolí, l'aiguat enderrocà nombroses cases i molins paperers, causant víctimes
mortals. El patrimoni arquitectònic industrial que tenim a la vora dels fluxos d’aigua del municipi ja no està en ús perquè ja no
s’utilitza l’energia hidràulica com a font d’energia, però part d’aquest patrimoni segueix en peu i és important tenir en compte les
possibles riuades que es puguin esdevenir i que puguin tenir-hi alguna afectació.
2.2.4 La demografia i la seva relació amb l’espai urbà
La zona de Valls i voltants és un espai amb indicis clars d’activitat humana des de la prehistòria. Els ibers i els romans, van
començar un assentament més important en aquest territori. Però va ser amb la reconquesta, al segle XII, quan es començaren a
consolidar els nuclis existents a l’actualitat.
Del segle XVIII fins a mitjans del segle XIX, la població de Valls va augmentar gràcies a la proliferació de la indústria arribant a
uns 14.000 habitants, tot i que a la última vintena de segle baixa la població a causa de diversos factors com varen ser la
fil·loxera i factors polítics i econòmics i deixant la població als 12.625 habitants. Durant la Guerra Civil hi hagué un estancament
però d’ençà de llavors va començar un creixement progressiu fins arribar aproximadament als 20.000 habitants de l’any 1991, el
2005 es comptabilitzen 22.851 habitants, fins arribar a la població actual de poc més de 25.000 habitants, que equival a un 55,
38% dels 45.189 habitants de la població total de la Comarca.
Per fer-nos una idea de la població de la resta del municipi, esmentarem que el nucli de Masmolets tenia censats 10 habitats
l’any 2005 (enfront als 28 habitants del 1970), Fontscaldes tenia 125 habitants l’any 2005 i Picamoixons 665 habitants el 2006
(enfront als 429 habitants de 2005), a més d’uns 67 habitants empadronats en llocs disseminats. Aquestes dades bàsiques són
per fer-nos una idea de la densitat poblacional del terme.
És important la menció dels moviments migratoris a la ciutat de Valls. Ens trobem amb dues onades immigratòries recents: una
que va dels anys 50 als 70 del segle XX, eminentment de gent d’arreu de l’estat espanyol, i el segon que s’esdevé, sobretot, des
de finals dels anys 90 fins a dia d’avui. Tot i que la natalitat ha pujat força més que fa vint anys, gràcies a la immigració i a als
fills de la generació de l’anomenat baby-boom, la piràmide de població continua essent força envellida.
L’evolució de la població té una relació directa amb l’evolució urbanística. A banda de l’eixample del S.XIX, que trenca amb la
unitat del Centre Històric (zones del carrer Indústria, plaça del Quarter, passeig dels Caputxins), l’expansió de l’extraradi de Valls
es va iniciar a partir dels anys 50 i 60 del segle XX. Tal i com es ve dient des d’estudis dels anys 802 el centre històric ha sofert
un fort procés de degradació, que ha contribuït a ser una porta d’entrada per a la immigració que, en els primers moments de la
seva arribada a la ciutat i per diversos motius: la deslocalització de la gent autòctona del centre per la recerca d’habitatges nous i
per la competitivitat de preus de lloguers i compra d’habitatges antics i per reformar. Cal tenir en compte l’elevat cost de les
rehabilitacions, que molts cops ha fet que s’opti per l’abandó de l’habitatge i no per una inversió. Per tant, la degradació del
Centre Històric el podem trobar en dues causes principals: l’envelliment i la seva ocupació per classes socials més baixes. Amb
tot, sembla ser que la població ha pres més consciència de la importància del nucli vallenc i, a dia d’avui, ens trobem que hi ha
zones d’aquest nucli més antic que s’estan recuperant o si més no, s’hi està edificant de nou. L’ajut al manteniment del
patrimoni arquitectònic també ajuda a valorar l’entorn i a veure’l com una possibilitat de residència per a la població.
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2.2.5 Comunicacions
Valls, actualment, disposa de força vies de comunicació: a banda de les carreteres nacionals, comarcals i locals que
convergeixen a la ciutat, també cal destacar que aquesta està situada dins l'angle format per les autopistes A-2 (Barcelona Lleida - Saragossa) amb entrada i sortida per Vila-rodona - Valls i el Pla de Santa Maria i l'A-7 (Barcelona - Tarragona València) amb entrada i sortida per Tarragona - Valls. Aquesta situació geogràfica fa que Valls es trobi en un punt estratègic
entre el centre-nord i el sud de l'Estat espanyol i en comunicació directa amb el nord de Catalunya i França.
Creuen la comarca la línia fèrria Barcelona - Valls - Lleida - Saragossa, la de Madrid i nord de l'Estat espanyol (un dels
principals corredors ferroviaris entre Barcelona i Madrid) i la de Tarragona - Reus - Alcover - Picamoixons - Montblanc - Lleida,
amb estació d'enllaç a Picamoixons. A Perafort hi trobem l’estació de l’AVE, amb direcció Barcelona i nord de Catalunya, o cap
a Lleida, Saragossa i Madrid i que té el seu pas per la comarca a l’estret de La Riba.
El port de Tarragona està situat a 20 km; l'aeroport de Reus, a 23 km, i l'aeroport de Barcelona, a 45 minuts per autopista directa.
La quantitat d’infraestructures posa en evidència la importància estratègica com a punt estratègic de comunicacions d’aquest punt
del Camp de Tarragona.
2.2.6 Activitats econòmiques
La ciutat de Valls ha actuat com a pol de desenvolupament de la comarca i ha esdevingut un canvi de la seva realitat pel que fa al
procés de dinamisme econòmic i social de la comarca. En aquest sentit, el polígon destaca en un paisatge eminentment agrícola
on s’alternen la presència de camps de vinya, amb els d’oliveres i ametllers, juntament amb la presència de terrenys abandonats
o petites masses boscoses de pi blanc encerclats per camps de conreu.
En el terreny agrícola, a les terres de secà hi han estat conreats tradicionalment vinya, oliveres i cereals. Hi ha notícia d'avellaners,
ametllers i garrofers des del 1460. Ara, després d'uns quants anys d'un gran predomini vitícola, els avellaners han recuperat el
lloc que havien assolit abans de la guerra civil de 1936-39, i els ametllers s'han estès molt, seguint-los de prop per la vinya i els
avellaners. Les oliveres tenen menys presència, però molta més que els garrofers, que van tenir un retrocés molt fort des de la
glaçada de 1956.
Són de regadiu totes les terres de l'oest del Francolí, les que voregen els torrents i aquelles on hi ha alguna mina o pou. Als
torrents se succeeixen les rescloses, que desvien l'aigua naixent del seu llit cap a sèquies. Unes i altres provenen de l'edat mitjana
(algunes estan datades dels segles XIII i XIV). Fins al començament del segle XX al regadiu tingué importància el cànem. El
substituí l'avellaner, que hi predominà fins a la gran crisi de la postguerra. Avui hi resten pocs pagesos, ja que molta gent va anar
a treballar a la indústria. Aquesta absència ha estat pal·liada amb una intensa mecanització del camp i una doble dedicació per
part dels nous treballadors industrials que, a deshora, conreen la terra. Hi ha una cooperativa agrícola. La propietat és molt
repartida. És important la cria d'aviram i de porcs.
La indústria vallenca té els antecedents en una important activitat menestral medieval. Hi ha notícia de teixits fets a Valls des del
segle XIII, i de blanqueries i tintoreries des del XIV. El segle XIX perduraven totes les indústries esmentades, i adquiriren
importància les del cànem (cordes i espardenyes) i del calçat. D’indústries, a mitjans del segle XIX, se’n comptabilitzen diverses
de filats, de teixits de cotó (unes amb energia de vapor i d’altres amb força de cavalleries), 20 fàbriques d'aiguardent, 16 molins
d’oli i 10 de farina, 6 de tintures, 15 forns, 5 de sabó, 7 bòbiles i un molí de paper d’estrassa, entre d’altres de menors. Però
durant aquella centúria aquell tipus d’indústria d’aleshores s’estancà i va tenir una davallada a la primera meitat del segle XX. En
restaren només algunes de teixits i blanqueria. En canvi, s'inicià la metal·lúrgica, ara la més important de totes; materials per a
instal·lacions elèctriques, objectes d'acer inoxidable, electrodomèstics, portes automàtiques, maquinària agrícola, etc. També hi
ha indústria de la fusta i de ceràmica, foneries, i sector de la química. Fins ara era força important la indústria de la construcció;
també van de baixa l'alimentària, de blanqueria i tèxtil. Fins no fa massa dècades, hi havia moltes indústries petites: de farina,
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pasta de sopa, alcohol, fruita seca, molins d'oli, gèneres de punt, blanquers, etc. Des del 1964 hi ha un polígon industrial, que tot
i l’auge industrial que hi va haver durant unes quantes dècades, ara s’han tancat algunes indústries. Tot i així, la Cambra de

2.3 PATRIMONI HIDROGRÀFIC /

Comerç i Indústria de Valls ajuda a promocionar i gestionar el comerç exterior, que ha pres una gran importància i que dóna
sortida a bona part de la producció industrial vallenca. Finalment, esmentarem els dos mercats setmanals, de dimecres i dissabte,
que continuen aplegant vallencs i comarcans.
2.2.7 Paisatge
L’entorn paisatgístic, fins no fa massa anys, no era contemplat com a part important de la descripció d’una zona. En canvi, avui
dia podem afirmar que el paisatge és la síntesi de tot el què conforma el territori, incloent tan els elements naturals com els
antròpics, i que pot ajudar a entendre la seva morfologia. És necessària una avaluació del paisatge per conèixer-ne el seu estat,
la seva dinàmica i les tendències.
L’Observatori del Paisatge proposa l’entorn paisatgístic de la Plana de l’Alt Camp, entorn on s’hi emmarcaria la ciutat de Valls.3
La Plana de l’Alt Camp forma part d’una àrea determinada de les comarques de l’Alt Camp i el Tarragonès. Té una superfície de
21.452 hectàrees i comprèn els municipis de Valls, Figuerola del Camp, sud de Cabra del Camp, Pla de Santa Maria, oest de
Vila-rodona, Alió, Bràfim, Puigpelat, Nulles, Vilabella i Vallmoll, fins els Garidells, Renau i quasi fins La Secuita. Les
característiques més destacades d’aquesta unitat paisatgística, tal i com les defineix l’Observatori del Paisatge, són:
Zona plana, lleugerament basculada cap al sud i tancada per un amfiteatre de muntanyes.
Xarxa de torrents tributaris del riu Francolí que porten aigua esporàdicament encara que alimenten un important aqüífer
subterrani.
Paisatge agrícola que predomina arreu, només interromput pels polígons industrials de Valls i el Pla de Santa Maria.
Els conreus estan dedicats als cereals d’hivern en el sector nord, entre Valls i el Pla de Santa Maria, i al conreu de la
vinya a les planes del sud-est: d’Alió fins a Nulles i els Garidells.
Els polígons industrials de la plana, juntament amb els incendis forestals de la serra de Miramar són els principals
factors de transformació paisatgística.
El caràcter més o menys compacte dels nuclis urbans situats en el medi rural, junt amb la presència d’un cert mosaic
format per conreus i bosquines, dota una gran personalitat al paisatge, una personalitat reconeguda pels propis
habitants de la zona.
Hi ha una gran diversitat d’elements del patrimoni arquitectònic d’interès dispersos en el paisatge (parets de pedra
seca, cellers modernistes, etc.)
El sector central d’aquesta unitat paisatgística de la Plana de l’Alt Camp, comprèn l’entorn de Valls, que en els darrers segles ha
sofert molts canvis. Tot i així, conserva diversos vestigis de la seva evolució històrica des de temps dels ibers i romans fins als
nostres dies. La presència històrica d’aigua a la zona i l’aprofitament de la mateixa ha deixat moltes mostres i exemples
d’arquitectura rural, com per exemple: recs, molins, pous, basses, fonts, etc. Cal destacar la presència d’aquests vestigis ibers i
romans a prop dels torrents que travessen la ciutat (jaciment del Vilar).
Tenint en compte els paràmetres paisatgístics, el municipi vallenc, envoltat de torrents, cal que conservi aquest paisatge
agroforestal, lliure de noves edificacions i que mantingui el seu caràcter a través de la conservació d’elements patrimonials
característics com els recs, molins, fonts i murs. De la mateixa manera, el paisatge urbà característic del Centre Històric, cal
tenir-lo en compte per no abusar en l’eixamplament de carrers i esponjaments excessius que deformin l’essència del nucli més
antic de la ciutat, ajustant amb mesura les comoditats de la ciutadania amb la conservació dels valors arquitectònics, històrics i
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2.3.1 Què volem dir amb patrimoni hídric o hidrogràfic
Amb patrimoni hídric ens referim als recursos hidràulics, la diversitat biològica al voltant de l’aigua els recursos naturals, però
també el patrimoni arquitectònic hídric, que ha aparegut al llarg de l’existència de l’home per poder aprofitar l’aigua. I fins i tot
l’enginyeria civil de ponts i passos.
2.3.2 Usos de l’aigua
La importància dels recursos hídrics s’esdevé quan es té en compte que l’aigua és un bé tan escàs com indispensable, és una
necessita vital. No és possible cap activitat humana sense disposar d’aigua. En zones de secà, on la presència de fonts i
sorgiments naturals d’aigua és escassa, la captació i magatzem de l’aigua de pluja esdevenen la única forma per disposar d’uns
recursos hidràulics per possibilitar-ne el consum i el treball agrícola i/o ramader.
Els usos de l’aigua i són i han estat múltiples a través de la història: des del seu consum en l’alimentació, neteja, funcionament
de maquinària mitjançant energia hidràulica, màquines de vapor, per regar, als rentadors públics, i un llarg etcètera.

turístics de la Ciutat
3

Consulteu la pàgina web: http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_mapa.php

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.3.3 Torrents
Els torrents són canals de desguàs de l’aigua de pluja però també són fruit de les efluències d’aquests aqüífers, com els torrents
del Catllar, Xamora i Sant Pou a partir de certa alçada on topogràficament estan al mateix nivell del primer aqüífer.
Torrent d’en Puig, més al sud, és el resultat de la confluència dels tres torrents vallencs i el riu Francolí, en trobar-se en una cota
més baixa rebent punts d’aigües a l’anomenat segon nivell aqüífer.
Els torrents també tenen una funció d’infiltració cap al subsòl, alimentant els aqüífers.
A partir d’aquests torrents hi ha diversos recs que són els que proporcionaven el rec a Valls: Torrent Catllar: Rec de Cavalleria, de
Na Gombaldona i Camí Nou; Torrent de la Xamora: Rec de Mora, i Torrent del Puig: Rec de les Canals, de Cabiscol, d’Adrover,
Fontanals.
2.3.4 Mals usos de l’aigua i del seu entorn
Només fa unes dècades, als anys 80 i 90 del segle XX, era patent la contaminació de les aigües fluvials. A banda de la
sobreexplotació d’aquest recurs, també eren freqüents els abocaments a la llera del riu, per sort, avui dia controlats per una
legislació mediambiental molt més estricta que aleshores. Els torrents, en molts moments de la història han estat les clavegueres
dels pobles i ciutats. Als anys 60 i 70 hi havia greus problemes de contaminació dels torrents. Però feina temps que eren
impracticables amb la indústria de curtits del Raval de Farigola i indústries situades al costat del Francolí. Ja a la Guerra del
Francès tenim exemples clars de malalties per culpa de les aigües insalubres: febres pútrides i tifoidees a principis del segle XIX
(1809-1810). Aquestes últimes dècades, amb el sorgiment i aplicació de noves legislacions mediambientals, s’ha aconseguit
que les aigües tornin a ser més netes.
Estat actual dels aqüífers: Hi ha menys aigua, segurament degut a la sobreexplotació, més que als canvis climatològics, tot i que
també i deuen haver contribuït. Són molt vulnerables a la sobreexplotació i contaminació i són aqüífers protegits per la Generalitat
de Catalunya (Decret 328/1998, d’11 d’octubre).
S’hauria de procurar millorar la capacitat hidràulica del riu, retirant tots els elements (arbres caiguts, canyes, bardissa i residus de
tot tipus) que poden suposar obturacions del riu, amb el perill d’inundacions. Cal dir que anys enrere potser hi havia més costum
de desbrossar canyars de vora els torrents, per tal de desbrossar-los i fer que el torrent estigui més net i en cas d’aiguat pugui
seguir el seu curs sense embassaments i crescudes que puguin fer mal a conreus, a edificacions o persones.
Realització d’una tasca divulgativa i de comunicació per conscienciar la població de la importància de l’espai, com aquest
projecte tan interessant que s’ha portat a terme en algunes escoles de la comarca.
S’hauria de recuperar i potenciar el valor paisatgístic d’aquests indrets de torrents per a la ciutadania, mantenint els espais de pas
existents que permetin accessos controlats per a les activitats de lleure, d’educació i de conservació, vers la importància
ambiental i paisatgística d’aquest ecosistema.
La Construcció de la depuradora, a Valls, que entrà en funcionament l’any 2000, situada al costat de la carretera d’Alcover.
2.3.5 Infraestructures hidràuliques
Ens referim als fonts, recs, rescloses, pous, mines cisternes, o aljubs, basses, bassiols, fonts, molins hidràuilcs, fargues...
Qualsevol tipus d’infraestructura que tingui a veure amb l’aigua.
A Valls, abans de tenir l’aigua corrent a les cases, quasi cada casa tenia el seu pou i/o cisterna on s’intentava emmagatzemar-hi el
màxim de l’aigua, que es feia servir per beure, cuinar o rentar-se. Fins i tot es va trobar un pou en un soterrani d’una casa al carrer
dels Jueus.
Si no es tenia aigua a casa, es repartia en carros amb botes i es venia a càntirs o s’anava a buscar a les fonts, el més habitual a
Valls, donat que se’n tenien forces.

Un dels elements que hi ha al nostre territori són cisternes, cossiols o aljubs. Al municipi només ens trobem cisternes. Són
elements que fan funció de dipòsit tallat a la roca o excavat a la terra o bastit amb pedra i impermeabilitzats amb calç o alguna
altra mena d’argamassa o ciment, que recullen l’aigua de pluja i l’emmagatzemen. N’hi ha de coberts, com el Cossiol del Pla de
Santa Maria (dins la ruta de la Pedra Seca, anomenada Ruta de La Capona), fet amb la mateixa tècnica que les barraques i
cabanes de pedra seca. Aquestes són mostres de l’enginy humà per aprofitar els recursos escassos i de gran interès etnogràfic i
arquitectònic.
Els dipòsits d’aigua, tot i ser edificacions austeres i relativament recents, formen part de la història de la configuració urbana de la
ciutat, que per les característiques climàtiques del territori, són o han estat necessàries en certs períodes. Un exemple el trobem a
prop del cementiri i dels blocs de pisos Muñoz.
Al terme municipal de Valls, en un estudi de Ramon Amigó4, s’hi comptabilitzen quatre pous de gel (un a Fontscaldes, a
Masmolets, a Picamoixons i a Valls mateix), tot i que en principi sembla ser que resten desapareguts, tot i que és interessant tenir
en compte aquestes infraestructures per poder-les identificar si algun dia s’arriben a localitzar. El pou de gel és una construcció
subterrània feta de pedra i amb mà de morter, en molts casos ubicats a prop de les terrasses fluvials dels rius. La seva finalitat era
el magatzem de neu o gel, que de manera natural proporcionava l’estació hivernal, per tal de fer-ne ús en temps de calor. Per
descomptat, el gel era molt apreciat perquè no abundava. La davallada del seu ús a partir dels anys 60 del segle XIX, quan es
pogué començar a produir gel en màquines frigorífiques. Un exemple molt ben conservat – i fins i tot museïtzat – , dins la
comarca de l’Alt Camp, la trobem a la localitat veïna de Vila-rodona, ben a prop de la riba del riu Gaià i documentat des del 1665.
Un element característic del patrimoni hídric de Valls són els abeuradors. Malauradament, a dia d’avui no en queda cap vestigi.
N’hi havia hagut a la Font Manxa, al Portal Nou i a la Plaça Sant Francesc. Normalment, els abeuradors estaven situats a les
entrades dels pobles. Van caure en desús quan ja no es feien servir els animals de càrrega o els carruatges, que de mica en mica
es van anar canviant per vehicles a motor.
De la mateixa manera que ens passa amb els abeuradors i els pous de gel, tampoc no ens queda cap constància de l’existència
de fargues al municipi, tot i que, antigament n’hi deuria haver alguna per la seva gran utilitat en la fabricació d’utensilis d’aram (o
coure). Es tracta d’una Infraestructura fabril, que utilitzava l’energia hidràulica – tal i com als molins fariners o paperers -, però la
seva funció era la de fer anar la maquinària per la elaboració de les peces d’aram amb un martinet5. L’únic exemple que ens
queda de la comarca és la farga de Vila-rodona.
Fonts
A les ciutats i viles, abans de l’arribada de les xarxes d’abastament d’aigua potable, les fonts havien estat la via de proveïment
popular. Les fonts també tenen un simbolisme social, referent a les relacions humanes i a la vinculació a algun element cultural.
Quan es van canalitzar les aigües a Valls, les tres fonts públiques eren la de la plaça del Pati, que actualment es troba a la plaça
del Carme, la plaça de l’Oli i plaça del Blat.
La font de la Manxa, o sigui, la font original, se li deia així perquè estava dotada d’una manxa manual, ja que captava l’aigua de la
mina de la Xamora i passava força fonda i s’havia de manxar perquè sortís per les canelles de la font. Va ser enderrocada l’any
1968 amb una forta polèmica a nivell popular. L’actual la va dissenyar Carles Buïgas i Sans, inaugurada en motiu de les Festes de
la Candela de 1971. Aquest dissenyador també va fer les Fonts de Montjuïc, en motiu de l’Exposició Universal de l’any 1929 a
Barcelona, alhora, també és l’autor de la il·luminació artística de la Sagrada Família, i Eugeni D’Ors va definir el seu com l’art de
l’aigua-llum.
4

El tràfic amb el fred al Camp de Tarragona (segles XVI – XIX), editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat l’any 2002, pàgina 37
Mànec subjectat per una brancada que es movia pel moviment d’una turbina moguda per la força de l’aigua mentre que a l’altre extrem s’hi
subjectava un gran mall que emmotllava les peces d’aram.
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La nova font del Pati, la que hi ha actualment, curiosament ha estat dissenyada per l’Oficina Tècnica Buïgas, i en concret per
l’arquitecte Manel Vidal. Una font amb 70 sortidors verticals dinàmics il·luminats amb projectors tipus led d’alt rendiment amb
canvi de color.
Altres fonts que hi ha o que hi havien: Font de Ferro (al cap d’avall del carrer de l’Església, tornada a col·locar des de fa poc), la
Font Nova de Santa Magdalena, de tres canelles i desmuntada l’any 1952, la Font plaça de la Fusta (desapareguda), la primera
font de la plaça de les Escudelles (enderrocada l’any 1940), les 15 fonts de Mas Miquel (que hi són des de 1936, on abans hi
havia 5 fonts o brolladors), la Font “viatgera” o “itinerant” (datada de 1816, en un principi estava situada al mig del Pati, per
commemorar l’arribada de l’aigua pública de la Vila, però el 1842 es va traslladar al carrer d’en Bosch i el 1873 a la plaça del
Carme, la seva última ubicació), Font de Sant Sebastià (de 1917 al carrer de St. Sebastià) Font de Sant Bernat (al camí de la
Granja de Doldellops).
Safareigs
La roba es rentava als rentadors, tot i que si es feia a les cases particulars, aquesta aigua i la de la higiene personal es guardava
per netejar la casa o per regar. Exemples de safareigs els trobàvem a l’Hort de la Salut, on hi havia mina d’on captava l’aigua,
estava situat després de passar el pont sobre el torrent de Sant Francesc; un altre era el de l’Hort de Pando, al carrer de la Mitja
Galta, la última que a Valls donà servei públic (ja que se sap que a l’any 77 es feia pagar 10 cèntims al mes); el rentador de Ca La
Conxa, al carrer de la Candela, a l’hort de la casa pairal dels Cucurull; el safareig de l’Hort del Ceballot, terrenys incorporats al
Pius Hospital en fer obres d’ampliació; el safareig de ca les Tugues, a la banda dreta del torrent de la Xamora, en una finca que
s’abastia del rec del Pi, l’aigua del qual es captava al mateix torrent; el rentador de ca la Neus, a tocar del torrent de la Xamora i
carretera de Montblanc, que competia amb el de ca la Tugues. Els únics vestigis de safareig, al nostre municipi, són: el que està
situat a l’actual pàrquing del Barri Antic, a l’antic Hort de Tondo, que és el més ben conservat, i les restes del de l’Hort de la
Salut.
Mines
Les Mines d’aigua són galeries subterrànies excavades a mà per on es condueix l’aigua per gravetat des del pou on es troba o neix
fins a un punt predeterminat, la boca, on aflora a la superfície. Per evacuar les terres, producte de l’excavació, es construïen pous.
El tram de galeria entre dos pous s’anomenava Coll de la Mina. Segons un recompte de mines, fet l’any 1925, de les mines
d’aigua que surten del riu Francolí. A l’Alt Camp se’n compten: 3 al Rourell, 4 a La Masó, 1 a El Rourell, 14 a El Milà, 2 a Alcover
i 24 a Valls.
Tenien gran importància en el rec. La riquesa agrícola de les terres s’incrementa molt notablement amb el regadiu i transformació
del secà en horta. L’aprofitament dels recursos superficials d’aigua són inconstants. A banda del Francolí, que té una conca més
extensa, les rieres només baixen en dies d’aiguats impetuosos i incontrolables, i l’aigua fa de mal aprofitar, això quan no fa
destrosses als conreus. Això, junt amb la dificultat d’elevar les aigües dels pous, va obligar a la construcció de mines i fins a
principis del segle XX era la única forma d’obtenir cabals per regar terres i necessitats domèstiques a la major part de les
poblacions del camp.
Una mina, en què el seu recorregut és a la vora del terme municipal vallenc, i que en pot servir d’exemple per la seva importància,
és l’anomenada Mina de l’Arquebibe (1798). El recorregut de la mina és visible gràcies a les torres de ventilació numerades que
existeixen durant el recorregut. Aquesta mina és el reaprofitament d’una infraestructura primitiva d’origen romà que tenia el seu
inici més amunt del Gaià, al Pont d’Armentera. Aquesta comença a Puigpelat (Mas d’en Parés) i passa per Nulles i Vallmoll, El
Catllar, La Secuita i Els Pallaresos. Aquesta mina encara es feia servir per abastar les aigües de Tarragona amb un 11% l’any
1997. El traçat es converteix en el camí de Gran Recorregut GR-7-2.

Ponts
A Valls, pel fet d’estar envoltat de torrents, hi ha diversos ponts. Uns dels ponts més antics de Valls és el del camí dels molins,
d’origen medieval, situat a la confluència dels torrents de Sant Francesc i de Farigola), un altre pont que en aquest cas està al riu
Francolí, a la partida dels Fontanals, és el Pont Trencat, un pont que devia ser imponent i que era el pas de l’antiga carretera de
Valls a Alcover, se li diu “Trencat” perquè una riuada se’l va emportar. Un altre exemple pont força antic és el del Pont de Goi,
possiblement d’origen romà i reformat en època medieval. Un exemple més proper al nucli urbanitzat és el Pont d’en Cabré, amb
les restes del mur d’un antic molí en un costat i amb un parell de fonts a la vora.

Pont trencat o de Barrotes

Pont de Goi

Molins, sèquies, recs, rescloses i basses
Els usos dels molins era per fer diferents farines, de blat, ordi i civada. També per fer paper, draps, calç, pólvora, sofre, guix, etc.
Fins a principis del S. XX amb l’arribada del vapor i energia elèctrica. El funcionament és a través de les preses, desviació part del
cabal d’aigua capo a la sèquia fins la bassa. L’aigua era emmagatzemada fins que calia posar en funcionament el molí. Llavors
s’obria la comporta que tancava la bassa i l’aigua queixa pel caient cap a dins al molí, al nivell inferior del molí, on hi havia la
roda horitzontal. La força de la caiguda permetia empènyer les pales d’una roda de fusta o ferro fixada horitzontalment i es movia a
través d’un eix, transmetent el moviment a les moles volanderes situades a l’obrador. Amb el frec entre les moles volanderes i les
sotanes, s’aconseguia moldre el material que s’hi posés. L’aigua es desguassava cap a la riera o sèquia que conduïa a altres
molins, formant una cadena de molins (per exemple el cas que tenim als molins del camí dels molins). L’aigua també es
destinava a l’ús del rec.
Hi ha variacions entre molins, depenent de les característiques del territori i dels cabals. On hi havia més cabal, la roda o turbina
podia ser vertical.
Avui dia n’hi ha molts de desapareguts o mig enderrocats. La museïtzació i/o conservació d’aquest patrimoni ens ajuda a entendre
i a conèixer un ofici que ja no existeix però que en aquell llavors l’ofici de moliner i tota la infrastructura era molt necessària.
El recompte de molins de Valls i l’Alt Camp, en comparació amb d’altres comarques del Camp de Tarragona, és molt extens,
només superat, en aquesta zona, per la comarca de la Conca de Barberà. Tot i que dins la comarca, el més alt número de molins
hidràulics els trobem a la població de La Riba, dins el terme municipal vallenc també trobem alguns bons exemples de molins
fariners o paperers.
La majoria dels molins paperers tenen la característica estructura en pisos, amb les obertures dels assecadors a la part superior.
Un exemple vallenc el trobem amb el molí d’en Claudi el Moliner, situat al Pont de Goi.
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El seu interès rau en el fet de la seva espectacular concentració i aprofitament continuat de l'hidràulica i en la seva arquitectura
peculiar.
Altres estructures relacionades amb els molins hidràulics eren les basses d’aquests molins. Depenent del seu estat de
conservació, hi podem veure el rec que porta l’aigua fins la bassa, i fins i tot els cacaus o obertures per on baixa l’aigua que amb
la seva força farà moure les turbines i farà girar el molí. Normalment, aquestes basses estaven fetes amb pedra i una capa
impermeabilitzada amb argiles compactades. Requerien un manteniment periòdic per treure-n’hi els sediments dipositats al fons,
per tal de mantenir la seva utilitat. Hi ha molins, com el de Cabiscol o Batan que no tenien bassa perquè l’aigua anava
directament del rec al caient on hi havia les rodes o turbines verticals que feien moure el molí.
Els recs i rescloses també formen part d’aquest patrimoni i la seva conservació és molt recomanable, tan per l’aspecte
antropològic, històric i arquitectònic, com per ser un element de patrimoni natural, ja que, encara que no tinguin us, sempre solen
portar poca o molta aigua i mantenir un petit ecosistema natural al seu voltant.

Molí del Riu

Resclosa de Na Gomboldona

2.4 VALLS INDUSTRIAL /
L’existència d’activitats industrials tradicionals a Valls, documentada des de l’època medieval, es va mantenir activa fins la
primera meitat del segle XX. Tot i que des dels seus orígens, la capital de l’Alt Camp, basarà l’economia en l’agricultura, les
activitats manufactureres pre-industrials també hi tindran força importància. Ja a inicis del segle XIII, Valls esdevé el principal
centre de mercat i de comerç de la comarca, amb la instauració del mercat setmanal, al que s’afegiran dues fires a partir del segle
XIV. Des d’època medieval Valls destacà per la seva indústria de la pell, del tèxtil (amb els famosos panyos de Valls) i la corderia.
Aquesta darrera experimentà un fort impuls a partir del segle XVII. També cal tenir en compte l’existència de nombrosos molins
fariners, paperers i d’oli, que en la majoria dels casos es mantindran en ús fins a inicis del segle XX. La importància d’aquestes
activitats tindrà el seu reflex en la societat amb la formació, entre els segles XIII i XVIII, de nombrosos gremis i confraries
devocionals lligats a molts dels oficis manufacturers.
En arribar el segle XVIII té lloc l’expansió d’una activitat tradicional força reduïda fins aleshores: la indústria de l’aiguardent.
Aquest fet es constata en l’augment del nombre de fàbriques d’aiguardent vallenques, que passaran de les 12 existents l’any 1716
a les 35 del 1790.
Fins a mitjans del segle XIX, la majoria dels immobles destinats a aquestes activitats industrials són edificis d’habitatges o
magatzems adaptats per aquests nous usos. Sovint, tal com passava amb els molins, els propietaris o arrendataris d’aquella
indústria, viuran al mateix edifici que ocupa la fàbrica, en una part destinada a habitatge. Tot i que existeix algun exemple anterior,
no serà fins a partir de la dècada dels 40 del segle XIX que es començaran a construir edificis industrials pròpiament dits, formats
per una o més naus diàfanes amb diferents plantes, que sovint porten incorporat o adossat l’habitatge de l’industrial.
Durant la primera meitat del segle XIX, Valls es mantenia com a principal nucli industrial de la comarca, amb un important pes de
la indústria del tèxtil, de la pell i de l’aiguardent. A tall d’exemple, l’any 1845 comptava amb dues fàbriques mogudes per la força
del vapor, una de filats i teixits de cotó i l’altra de llana; 5 fàbriques de filats mogudes mitjantçant cavalleries; 10 fàbriques de
teixits; un elevat nombre de telers a mà disseminats en cases particulars; una fàbrica per a tòrcer seda crua i fer cabdells; 20
fàbriques d’aiguardent; 13 adoberies; 6 fàbriques de tint; 5 fàbriques de sabó; 7 bòbiles; una de ceràmica; un molí de paper
d’estrassa; 16 trulls i 10 molins fariners. Dins del nucli urbà aquesta indústria es concentrava a l’àrea del Raval de Farigola, Font
d’en Bosch i Muralla de Sant Antoni; al Raval dels Filadors i Muralla del Castell, i en diferents punts del Centre Històric.
També a la dècada dels 40 del segle XIX, la plena introducció del maquinisme a Catalunya, es veurà reflectida a Valls amb la
instal·lació, l’any 1840, de la primera fàbrica tèxtil moguda amb la força del vapor: el vapor de Carreras i Companyia conegut amb
el nom de Vapor de Maó. Amb l’arribada del vapor apareix un nou element que modificarà el paisatge urbà vallenc: les grans
xemeneies de les màquines de vapor, que esdevindran un indicador del progrés.
A la segona meitat del segle XIX, Valls continuava essent un important nucli industrial, com ho demostra el fet que l’any 1876
tenia les següents indústries en funcionament: quatre fàbriques de filats, una per a tòrcer seda crua, 20 fàbriques de teixits amb
telers manuals, 9 fàbriques de tints, 27 adoberies, 9 fàbriques d’aiguardent que funcionaven a temporades, una foneria de ferro, 5
fàbriques de pastes per a sopa, dues fàbriques de xocolata, 5 molins fariners i tres trulls. En aquestes dècades també rebran un
impuls important com a àrees industrials les zones de les carreteres de Montblanc i del Pla.
Tot i l’augment de fàbriques respecte a la primera meitat de segle, ja feia uns anys que s’havia iniciat la lenta decadència
industrial vallenca, que s’agreujà durant les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX. Durant aquests anys, la pèrdua
d’indústries es fa evident. Així, l’any 1900, les fàbriques del sector tèxtil s’havien reduït a 18; només funcionaven 5 fàbriques de
tint i 22 adoberies. També hi havia una fàbrica d’alcohol i 6 d’aiguardents anissats, una foneria de ferro, una fàbrica de farina, 7
molins fariners, 3 fàbriques de pasta de sopa, 3 de xocolata i 4 de sabó. Bona part de les fàbriques construïdes a partir dels anys
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80 del segle XIX i durant les primeres dècades del XX, les trobarem també, a la zona de la carretera de Tarragona i Portal Nou, un
dels principals espais industrials de la ciutat d’aquest període.
En les darreres dècades del XIX, es produeix un canvi en la tipologia arquitectònica dels edificis industrials aixecats o refets en
aquells anys, i que es mantindrà fins ben entrat el segle XX. És en aquest moment quan ens trobem amb el model típic
d’arquitectura industrial propi dels grans nuclis fabrils d’aquest període. Aquestes fàbriques consistien en grans edificis d’una o
més plantes diàfanes amb els sostres de cada pis suportats per pilars de maó manual o per columnes de ferro forjat i estaven
coronats per una coberta inclinada, generalment a doble aiguavès. S’utilitzava majoritàriament el maó manual i biguetes de ferro,
fet que unit a l’ampli ús dels pilars farà possible que el sistema constructiu d’aquestes fàbriques superi les tradicionals parets de
càrrega de les fàbriques anteriors, i es basi en un sistema de pilars i jàsseres. Aquest darrer permetrà augmentar l’entrada de llum
natural a les naus.

PLANO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE VALLS AÑO 1881
Arxiu Històris Arxidiocesà de Tarragona

2.4.1 Inventari d’edificis industrials
Aquest llistat conté els elements industrials (pre-industrials fins a la primera meitat del segle XX), que encara es conserven, total
o parcialment, dins la trama urbana de la ciutat i que són susceptibles de ser protegits:
1.

CONJUNT DE LA FÀBRICA DEL GAS (magatzems, casa dels masovers, casa de l’industrial)(Carrer del Gas 3 i 5)

2.

FARINERA (Molí de Móra)(Camí dels molins)

3.

FARINERA (Molí del Mig)(Camí dels molins)

4.

FARINERA (Molí d’en Bella)(Camí dels molins)

5.

FARINERES (Ctra. de Tarragona 24-26)

6.

LA HIDRÀULICA VALLENSE (Ctra. de Tarragona 18)

7.

CA RULL (Ctra. de Tarragona 16) *

8.

CA CLOLS (Ctra. de Tarragona 14) *

9.

CONJUNTS DE MAGATZEMS AMB FAÇANES DENTADES (Ctra. de Tarragona 8-12)

10.

LA LICORERA VALLENSE – ANÍS MALLORQUÍ (Ctra. de Tarragona 6)

11.

MAGATZEM (Ctra. de Tarragona 11)

12.

CAL COCO (Plaça Portal Nou 15)*

13.

CA MONTSERRAT QUADRADA (Carrer Portal Nou 5)*

14.

ADOBERIA (Carrer Portal Nou 26 i Candela 1)

15.

CA BARRAU (Carrer Portal Nou 2 i Muralla de Sant Antoni 1)

16.

ADOBERIA (Carrer Portal Nou 39)

17.

ADOBERIA (aparcament Barri Vell)

18.

ADOBERIA (Raval de Farigola 7)

19.

RESTES INDUSTRIALS (aparcament Barri Vell)

20.

CA PUIG (Raval de Farigola 15)*

21.

ADOBERIES TORRENT DE FARIGOLA (Raval de Farigola 17-19)

22.

FARINERA (molí)(Raval de Farigola 26)

23.

FÀBRICA DE FARINA (molins) (raval de Farigola-riba dreta torrent)

24.

FÀBRICA DE FARINA (Molí de la Font d’en Bosch)(Carrer Font d’en Bosch 4)

25.

ADOBERIA DE LA FONT D’EN BOSCH (segles XIV-XIX)(Carrer Font d’en Bosch 4)

26.

XEMENEIA (Carrer Sant Benet)
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27.

MAGATZEMS (Carrers Sant Benet - Sant Josep - Cor de Maria)
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36.

RESTES INDUSTRIALS (pati Carrer d’en Gassó)

37.

“SOCIETAT AGRÍCOLA” (Plaça del Carme 9)*

LUNA, TONI; VALVERDE, ISABEL (DIR.), (2011): Teoría y paisaje: reflexiones desde miradas interdisciplinarias, editat per
l’Observatori del Paisatge de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

38.

FÀBRICA TÈXTIL DE CA CREUS (Carrer de Sant Pere 8)*

39.

FÀBRICA TÈXTIL (local social Colla Joves) (Muralla del Castell 32)

40.

ANTIC VAPOR DE MAÓ (Muralla del Castell 22-26)

OLIVÉ COMPTE, JOSEP M. (1986): La diferenciació interna de l’espai urbà de Valls, editat per l’Institut d’Estudis Vallencs, Vol.
XVIII

41.

ADOBERIA I HABITATGE DE L’INDUSTRIAL (Muralla del Castell 65 – Raval dels Filadors 3)

RECASENS COMAS, J.M. (1966): La Ciutat de Tarragona, Vol. II,Ed. Barcino, Barcelona

42.

ADOBERIA (Raval dels Filadors 5)

43.

ESPAI DELS FILADORS (Raval dels Filadors)

RIBA ARDERIU, ORIOL; DE BOLÓS CAPDEVILA, ORIOL, I ALTRES (1976): Geografia Física dels Països Catalans, Ketres editoria,
obra escrita en motiu del centenari del Centre Excursionista de Catalunya, segona edició 1979, Barcelona

44.

XEMENEIA CA VALLDUVÍ (Mercat Central)(Carretera de Montblanc 4)*

45.

PORTALADA DE CA DASCA (Carrer de la Indústria 21)

46.

MAGATZEMS (Carrer Abat Eixamus 3)

47.

MAGATZEMS (Carrer Veciana 16)

48.

MAGATZEM (Carrer Narcís Oller 20)

ROQUER, SANTIAGO I NAVARRO, LUÍS (DIR.) (2010): Valls i la seva història, Època contemporània Segle XX, Vol. VI, editat per
l’Institut d’Estudis Vallencs, Valls

49.

SINDICAT VELL (Carrer del Tren – Carrer Marquès de Vallgornera 9)*

AMAT SANS, E. i MURILLO GALIMANY, F. (2001). La construcció de les muralles de Valls, finals del segle XIV. Inèdit.

50.

FÀBRICA CALÇATS MALLORQUÍ (Passeig de l’Estació 1 – Carrer Anselm Clavé)

DD.AA. (1991). Els orígens. Col·lecció Per conèixer l’Alt Camp núm.1. Valls: IEV.

51.

MAGATZEMS DELS MOLLS DE L’ESTACIÓ

52.

FÀBRICA MOLLS DE L’ESTACIÓ

DD.AA. (1995). Arquitectura del Camp. Guia. Tarragona: Centre de Documentació de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.

53.

CASA DE LES PUNXES (Carrer Francesc Gumà 2 – Camí del Moll de l’Estació) *

DD.AA. (2008). “El poblat ibèric del Vilar”. A Valls i la seva història. Prehistòria i història antiga. II Vol., Valls: IEV.

* Elements catalogats actualment:

BARRIL, JOAN (1992): L’Alt Camp. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Depart. de Governació.
CARDÓ SOLER, JOSEPA (1983): L’evolució dels conreus del Camp de Tarragona a partir del segle XVIII, edita l’Institut d’Estudis
Vallencs, vol. XIII, Valls

MADOZ, PACUAL (1849): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posiciones de ultramar, tomo XII. El
Principat de Catalunya, edició facsímil de l’editorial Curial, any 1985, Barcelona

ROQUER SOLER, SANTIAGO (DIR.) (1994): Pla Estratègic de Valls. Horitzó 2003, editat per l’Ajuntament de Valls, amb la
col·laboració de Provalls i el patrocini de l’Autoritat Portuària de Tarragona
ROQUER, SANTIAGO I NAVARRO, LUÍS (DIR.) (2003): Valls i la seva història, Territori i Societat, Vol. I, editat per l’Institut d’Estudis
Vallencs, Valls

IBARRA OLLÉ, R. (1991). Valls a la segona meitat del segle XVIII segons el Reial Cadastre. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
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MURILLO GALIMANY, F. (2003). “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Valls i la seva història. Territori i
societat. I Vol., Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La configuració urbana”. A Valls i la seva història. Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i
desenvolupament. IV Vol., Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Valls i la seva història. Edat mitjana: del buit i la plenitud. III Vol., Valls: IEV.
PAPELL TARDIU, J. (1995). “Vila de Valls”. A Catalunya Romànica, Vol. XXI, Barcelona: GEC.
PAPELL, J. i QUÍLEZ, J. (1999). La Història de Valls. Extractes de les Anotaciones de la Historia de Valls por un vallense,
annoMDCCCLXXXIV. Valls: Ed. Cossetània.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
VAQUER BASORA, S. (2010). “Evolució de Valls des dels anys seixanta fins a la Transició”. A Valls i la seva història. Època
contemporània. Segle XX. VI Vol., Valls: IEV.
Altès, Pere; Cebrián, Lluís (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, editat per l’Institut d’Estudis Vallencs, col·leció Per conèixer
Valls, n. 1, Valls
Amigó Anglès, Ramon (2002): El tràfic amb el fred al Camp de Tarragona (segles XVI – XIX), editat per Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Barcelona
Blay Boqué, Jordi; Anton Clavé, Salvador, (dir.) (2001): El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i
estratègies, Diputació de Tarragona, sèrie Cultura, Tarragona
Esteve Farriol, Josep; i Ribas Cardús, Martí (2008): Els molins paperers a Catalunya, edita Rafael Dalmau i Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya, col·lecció Temes Vol. 2, Patrimoni Industrial, Barcelona
Mateu Subirà, Joaquim (2004): Fargues de Catalunya i Andorra, Rafael Dalmau Editor, col·lecció Nissaga, núm. 18, Barcelona
Roquer, Santiago i Navarro, Luís (dir.) (2010): Valls i la seva història, Època contemporània Segle XX, Vol. VI, editat per l’Institut
d’Estudis Vallencs, Valls
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3. CATÀLEG
3.1 El catàleg vigent /
3.1.1 El catàleg del PGOU 1988
En data de 17 de febrer de 1988 es va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de Valls (text refós publicat al DOGC 4423 de l’11 de juliol de 2005), en el que s’incloïa un annex amb el Catàleg de béns a protegir. El catàleg vigent és un llistat de béns inclòs
a l’apartat d’ Annexes a la memòria – Annex a les Normes Urbanístiques, “Catàleg d’elements a protegir”-, del PGOU. No és un catàleg pròpiament dit sinó un inventari de béns, amb anotacions que tenen caràcter de criteri d’obligat compliment i assenyalen la part a protegir.
Els béns catalogats s’engloben en quatre grups:

C - conjunts o centres històrics (4 elements)
E - edificis d’interès històric artístic o arquitectònic (159 elements)
D - elements concrets (35 elements)
P – paratges naturals i entorns d’edificis o d’elements concrets que convé mantenir (1 element)

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, els béns inclosos en catàlegs urbanístics previs a dita llei van passar a tenir consideració de Béns Culturals d’Interès Local, BCIL, i en conseqüència tots els béns i conjunts inclosos
al següent llistat van assolir aquesta categoria, sens perjudici de les proteccions de caràcter superior existents sobre elements específics (BCIN).
El catàleg vigent (PGOU 1988) té un total de 199 elements protegits que es llisten a continuació:
REF.
C

E

C1.
C2.
C3.
C4.

ELEMENT
Nucli central de Valls
Nucli Central de Masmolets
Conjunt porticat de la Plaça del Blat
Conjunt porticat de la Plaça de l’Oli

PROTECCIÓ

OBSERVACIONS

Possiblitat de remodelar la plaça enderrocant l’edifici de “Can Segarra” i reposant els porxos tot i variant la seva posició
Especial interès pels nums. 5, 9, 10, 18, 19

E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Església i campanar de Sant Joan
Ajuntament
Ca Cartanyà. Plaça del Blat 7.
Soterrani de “Can Segarra”
Carrer de la Cort 1 “Banc de Santander”

Conservació total
Possibilitat de reformes interiors i façana posterior i limitacions
Casa modernista interessant a la façana, interessant sòcol de ceràmica al primer pis
Conservació total de la construcció gòtica
Façana interessant en funció de la situació que ocupa entremig de l’Ajuntament i de l’edifici dels Monjos de Poblet

E6.
E7.
E8.
E9.
E10.
E11.
E12.
E13.
E14.
E15.
E16.
E17.
E18.
E19.

Carrer de la Cort 3 “La Caixa”
Carrer de la Cort 16 “Pastisseria Moix”
Carrer de la Cort 18 “Pastisseria Santacana”
Carrer de la Cort 22 “Ca Banús”
Església del Roser
Carrer de la Cort 44 “Centre de Lectura”
Carrer de la Cort 43 “Banc Central”
Carrer de la Cort 47 “Caixa d’Estalvis Provincial”
Carrer de la Cort 55 “Ca Sanromà”
Carrer de la Cort 66 “Llibreria Roca”
Carrer de la Cort 68 “Ca Fàbregas”
El Pati 1 “Gestoria París”
El Pati 2 “Pastisseria Skey”
El Pati 3 “Cine Valls”

Antiga casa dels Monjos de Poblet. Façana molt important, a determinar el valor de la construcció interior
Edifici molt antic amb elements singulars: barbacana, obertura del balcó i façana en general
Façana important
Interessants arcades a la porta d’entrada i sota balcons. Façana estèticament lligada a l’església del Roser.
Molt important per contenir les rajoles commemoratives de la Batalla de Lepant
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant, encara que feta fora de temps
Rajoles de ceràmica esmaltades a la façana
Façana en general amb especial menció del balcó del primer pis i de l’arc de la porta de l’any 1.666
Façana interessant restaurada per Cèsar Martinell
Façana interessant
Façana interessant
Façana molt malmesa, obra de Cèsar Martinell que caldria refer
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BCIN: acord GOV/ 89/15
BCIN: Escut de la Vila (Decret 571/1963)

BCIN: Escut de Ca Padró (Decret 571/1963)
BCIN: Monument històric R-I-51-3887/230-MH

BCIN: Escut de Ca l’Espanyol (Decret 571/1963)
BCIN: Torre de la muralla a la part posterior

REF.
E

ELEMENT

PROTECCIÓ

E20.
E21.
E22.
E23.
E24.
E25.
E26.
E27.
E28.
E29.
E30.
E31.
E32.
E33.
E34.
E35.
E36.
E37.

El Pati 4 “Ca la Massona”
El Pati 14 “Ca Clols”
Edifici de Sant Roc
Carrer González Alba 5 “Registre de la Propietat”
Carrer González Alba 9 “Joieria Or Fi”
Carrer González Alba 1 “Banca Catalana”
Carrer Forn Nou 51 “Calçats Ruiz”
Carrer Forn Nou 20
Carrer Forn Nou 34-36 “Ca Creus”
Casa damunt del carrer Forn Nou
Carrer Sant Antoni 8 “Pastisseria Estevet”
Carrer Sant Antoni 9 “Ca Cartanyà”
Carrer Sant Antoni 39 “Cal Blanco”
Carrer Sant Antoni 49 “La Mainada”
Carrer Sant Antoni 58 “Ca Català”
Carrer Sant Antoni 55-57 “Ca Torné”
Carrer Sant Antoni 74
Carrer Sant Antoni 71 “Ca Vives”

E38.
E39.
E40.
E41.
E42.

Carrer Sant Antoni 99 “Casa del Bisbe Sitjó”
Carrer d’en Bosch 7 “Clínica Prats”
Passatge d’en Gassó “Casa damunt el carrer”
Carrer Santa Anna 2
Carrer Nou 4 “Advocat Cases”

Façana modernista representativa de l’època, possiblement la més important de Valls dins d’aquest estil.
Façana interessant
Reconstitució de la unitat de l’edifici almenys a nivell estètic. Possibilitat de remodelació interior.
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant amb imatge votiva
Façana interessant
Façana equilibrada amb rajoles del s. XVII representant a Sant Antoni i llinda de l’any 1.724
Façana interessant amb arcs platerescs i balcó a la golfa
Disposició
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant on destaquen la barbacana, el sota balcó de ferro forjat i l’obertura axamfranada
Façana típica com a casa de pisos
Façana interessant
Arcs platerescs a la façana
Casa senyorial menestral construïda sobre planta baixa no modificada (conservació distribució bàsica de la planta
baixa i de les pintures i baranes de la façana)
Any 1885. Façana interessant
Façana interessant i pati interior
Disposició
Típica façana de casa de pagès
Façana i escala

E43.
E44.
E45.
E46.
E47.
E48.
E49.
E50.
E51.
E52.
E53.
E54.
E55.
E56.

Carrer Sant Pere 8 “Ca Creus”
Carrer de la Figuereta 18
Carrer Peixateria 11 “La Renovació”
Carrer Sant Oleguer 3 “Floristeria Nino”
Carrer de la Verdura “Casa damunt el carrer”
Carrer del Mercat “Casa damunt del carrer”
Carrer Major 10 “Botiga Hermenegildo”
Carrer Major 12 “Ca Mercadé”
Carrer de la Carnisseria 7 “Ca Tomàs”
Carrer de la Carnisseria 22
Carrer de la Carnisseria 23
Carrer Tomàs Caylà 33 “Ca Català”
Carrer Tomàs Caylà 41
Baixada del Puntarró 1 “Ca Puig Busquets”

Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Disposició
Disposició
Façana i planta baixa interessants
Rajoles d’Eduard Castells a la façana de la planta baixa
Façana interessant
Façana modernista interessant
Façana i portalada interessants
Façana interessant en cantonada
Façana interessant
Façana interessant

E57. Carrer dels Metges 7 “Ca Bóta”
E58. Carrer dels Metges 9
E59. Carrer dels Metges 13 “Ca Plana”

OBSERVACIONS

Façana modernista interessant
Façana interessant en cantonada
Façana interessant
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BCIN: Escuts de l’Antic Hospital de Sant Roc (D. 571/1963)

Actual Carrer Espardenyers 20
Desaparegut
Expedient de descatalogació 2012 (BOP 268, 20-11-2012)
Actual núm. 4
Actual núm. 11
Actual núm. 37
Actual núm. 47
Actual núm. 52 / Sant Sebastià 2
Actual núm. 62
Actual núm. 69
Actual núm. 95
BCIN: Escut heràldic i escut de la vila de Valls (D 571/1963)

Descatalogat. PMU ARI 5.1.
Actual núm. 17

BCIN: Escut dels Teixidó (Decret 571/1963)

Actual núm. 20
Actual núm. 1
Actual núm. 9-11
Actual núm. 5
Actual núm. 7
Actual núm. 11

REF.
E

ELEMENT

PROTECCIÓ

OBSERVACIONS

E60.
E61.
E62.
E63.
E64.
E65.
E66.
E67.
E68.
E69.
E70.
E71.
E72.
E73.
E74.
E75.
E76.
E77.
E78.
E79.
E80.
E81.
E82.
E83.

Carrer dels Metges 27
Carrer dels Metges 28 “Ca l’Arquitecte Vives”
Carrer dels Metges 37
Carrer Flavià 10
Carrer Flavià 14
Carrer Santa Marina 12
Carrer Santa Marina 27
Carrer Santa Marina 34-36-38-40
Carrer del Pouet 14
Carrer Sant Sebastià 3
Carrer Sant Sebastià 5
Carrer Sant Sebastià 8
Carrer Sant Sebastià 26
Carrer Santa Úrsula / Santa Marina
Carrer del Carme 4
Carrer del Carme 20
Carrer del Carme 31
Carrer del Carme 33
Antic Convent del Carme
Plaça del Carme 8 “Cooperativa Agrícola”
Raval de Sant Francesc 7
Raval de Sant Francesc 18
Raval de Sant Francesc 43
Raval de Sant Francesc 49

Façana interessant del 1.796
Façana modernista molt interessant
Façana modernista interessant
Façana casa de pagès amb llinda de l’any 1.731
Façana casa de pagès
Façana casa de pagès
Façana interessant amb pintures
Conjunt de façanes interessants de cases de pagès
Façana casa de pagès
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Façana casa de pagès
Façana interessant amb pintures
Façana interessant amb llinda de pedra del 1.800
Façana interessant amb pintures
Façana interessant
Façana interessant
Façana i restes gòtiques a l’interior
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant amb llinda del 1.738
Arcades a la planta baixa

Actual núm. 23
Actual núm. 30-32
Actual núm. 33
Actual núm. 8
Actual núm. 12

E84.
E85.
E86.
E87.
E88.
E89.

Raval de Sant Francesc 51-53
Carrer Boronat 3
Carrer Boronat 13
Església de Sant Francesc
Hospital de Sant Francesc
Raval del Castell 64

Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant
Interès general
Façana a la plaça i claustre interessants
Façana interessant amb pintures data 1.870

Actual núm. 9

Actual núm. 52

E90. Carrer Germans Sant Gabriel 2 “Convent de les Monges”
Façana interessant
E91. Raval de Sant Antoni
Façana molt interessant
Porta romànica de l’Església de Sant Miquel i el seu corresponent mur
E92. Raval de Sant Antoni 12A “darrera casa Monjos de Poblet”
Façana interessant
E93. Raval de Sant Antoni 16A “darrera Ca Dasca”
Façana interessant
E94. Raval de Sant Antoni 91 “Ca Domènech”
Façana interessant
E95. Raval de Sant Antoni 93
Façana interessant
E96. Raval de Sant Antoni 95
Façana interessant

Actual núm. 14
BCIN: Escut de Ca Dasca 3971-MH
Actual núm. 79
Actual núm. 81
Actual núm. 83

E97. Raval de Sant Antoni 109
E98. Raval de Sant Antoni 127
E99. Raval de Sant Antoni 129

Actual núm. 95
Actual núm. 109
Actual núm. 111

Façana interessant data 1.906
Façana interessant
Façana interessant
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REF.
E

ELEMENT

PROTECCIÓ

OBSERVACIONS

E100.
E101.
E102.
E103.
E104.
E105.
E106.
E107.
E108.
E109.
E110.
E111.
E112.
E113.
E114.
E115.
E116.
E117.
E118.
E119.
E120.
E121.
E122.
E123.

Raval de Sant Antoni 135
Raval de Farigola 17
Pont romànic del torrent de Farigola
Carrer Sant Benet 19
Carrer Sant Benet 23
Carrer del Portal Nou 9 “Ca Montserrat Cuadrada”
Carrer Montserrat 13
Plaça Portal Nou 22 “Ca Florensa”
Plaça Portal Nou 16-18
Plaça Portal Nou 14 “Cal Coco”
Carrer Sant Francesc 34-36
Carrer Sant Francesc 46-A
Carrer de l’Església 19 “Cal Moja”
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 4
Carrer de l’Església 2
Carrer de l’Escrivania
Carrer de l’Escrivania, casa damunt del carrer
Carrer d’en Simó, dues cases damunt del carrer
Carrer dels Jueus 8
Carrer del Call, casa damunt del carrer
“Sindicat Vell”
Església i Convent dels Caputxins
Passeig dels Caputxins 12 “Ca la Massona”

Façana interessant
Façana interessant
Conservació total
Façana interessant amb pintures
Façana interessant de data 1.873
Façana interessant
Façana interessant inacabada
Façana interessant
Conjunt de façanes
Façana interessant
Conjunt de façanes
Façana interessant
Façana interessant restaurada
Façana interessant amb pintures
Façana interessant
Façana interessant
Arcs gòtics perpendiculars al carrer i situats a les mitgeres de les cases
Disposició
Disposició
Façana interessant, a determinar el valor de la resta
Arc d’entrada al Barri Jueu i disposició de la construcció
Conservació general, el·liminant afegits a la construcció original
Volum exterior
Façana molt important

Actual núm. 117
Actual núm. 15

E124.
E125.
E126.
E127.
E128.
E129.

Passeig dels Caputxins 47 “Biblioteca Popular”
Passeig dels Caputxins “Escoles Nacionals”
Plaça Font de la Manxa “Antic Banc de Valls”
Estació del Ferrocarril de Valls
Passeig de l’Estació “Ca Barrau”
Plaça del Quarter “Antic Quarter”

Conservació general
Volum exterior
Façana interessant
Volum exterior
Volum exterior
Façana interessant

E130.
E131.
E132.
E133.
E134.

Cementiri Municipal de Valls
Teatre Principal
Casa darrera l’Estació “Casa de les Punxes”
Carrer Anselm Clavé 37
Carrer Anselm Clavé 35

Façana interessant
Conservació general
Façana interessant
Façana interessant
Façana interessant

Actual núm. 21
Actual núm. 5A

Actual núm. 16-17
Actual núm. 15

Actual núm. 1, 3, 5

Actual carrer Marquès de Vallgornera 9
Actual núm. 10
Actual núm. 16
Actual núm. 12
Passeig de l’Estació 41

Carrer Jaume Huguet 10
Carrer Francesc Gumà i Farran 2
Desaparegut
Actual núm. 33
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Valls. Exemples de béns catalogats per èpoques.
Època medieval

Segles XVI-XVII

Convent del Carme

Antic Hospital de Sant Roc

Segle XIX

Campanar de Sant Joan

Segle XVIIl

Casa de Santes Creus

Segle XIX

Església de Sant Francesc

Ca Vives

Façana Casa de la Vila

Segle XX

Habitatge industrial

Biblioteca polular (1916)

Col·legi Mare de Déu de la Candela (1934)

Segle XX

Ca la Massona

Ca Mitjaret

Casa Claravalls

Antic Cine Valls

Torre Galimany (Casa de les Punxes)
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Sindicat vell

REF.
Picamoixons
E135.
E
E136.
E137.
E138.
E139.
E140.
E141.
E142.
E143.
E144.

ELEMENT

PROTECCIÓ

Carrer Major 12
Carrer Major 21
Carrer Rosari 10-12
Carrer Rosari 4-6
Carrer Nou 9-11
Carrer Jesús 10
Carretera 45 “Bar Societat Recreativa”
Carrer de la Font 2. Casa matussera de 1.909.
Església Parroquial
Plaça de la Font 6

Actual Carrer Major 45
Actual núm. 4
Façanes interessants d’aire modernista

Església parroquial
Fontscaldes
E145.
E
E146.
E147.
E148.

Forn ibèric

OBSERVACIONS

Carrer Jesús 10

Plaça de la Font 6

Bar Societat Recreativa

Casa matussera 1909

Església i campanar
Carrer de la Font 4 “Ca l’Anton”
Carrer de l’Església 23 “Casa davant l’església”
Forn Ibèric

Església i campanar

Ca l’Anton
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Casa davant l’església

REF.

ELEMENT

PROTECCIÓ

Masmolets
E149. Carrer Major 13 “Cal Ganxo”
E
E150. Església i campanar

OBSERVACIONS

Conservació general

Església i campanar

Cal Ganxo

Afores de la població
E151. Torre del Pedrol
E
E152. Torre de la Mixarda
E153. Pont de Goi
E154. Pont al costat de la Torre de la Mixarda
E155. Pont del camí vell de Montblanc
E156. Ermita de Sant Llorenç
E157. Granja de Doldellops
E158. Hostal de Vilafranca – Camí Vell de Vilafranca
E159. Masies dels Boscos

Ca Cameta

Fora del terme municipal
Fora del terme municipal
Fora del terme municipal
Dins el Bosc de Peixets
BCIN: Monument històric R-I-51-6773/1851-MH
Desaparegut

El Bosc de Peixets

La granja de Doldellops
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Ermita de Sant Llorenç

REF.
D

ELEMENT
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
D10.
D11.
D12.
D13.
D14.
D15.
D16.
D17.
D18.
D19.
D20.
D21.
D22.
D23.
D24.

PROTECCIÓ

OBSERVACIONS

Font de la Plaça del Blat
Font de la Plaça de l’Oli
Font de Ferro, carrer Tomàs Caylà
Font i escut a la façana de l’Església de Sant Antoni, carrer Sant Sebastià
Font de la Plaça del Carme
Sortidor de la Plaça del Carme
Font del capdavall del carrer Sant Sebastià
Font del Mur (darrera Cal Quec)
Font del capdavall del carrer Boronat
Llinda any 1.733 – Casa Raval del Castell 37
Llinda any 1.753 – Casa Raval del Castell 39
Portalada neoclàssica de ceràmica – Raval del Castell 43
Imatge votiva tancada – Raval del Castell 45
Llinda any 1.772 – Casa carrer Germans Sant Gabriel 4
Llinda any 1.764 - Casa Raval de Sant Antoni 47
Barana i llinda any 1.773 – Casa Raval de Sant Antoni 65
Barana del balcó – Casa Raval de Sant Antoni 67
Baixos del 1.855 – Casa Raval de Sant Antoni 147
Baixos del 1.858 – Casa Raval de Farigola 6
Pintures a la façana del 1.854 – Casa carrer de la Candela 9
Font del Pont d’en Cabré
Font i abeurador al carrer de la Font de Picamoixons
Xemeneia del vapor de Ca Vallduví – Carretera de Montblanc
Font a la tanca de les Escoles Nacionals – Carretera del Pla

BCIN: Escut dels Antonians (Decret 571/1963)

Actual núm. 31
Actual núm. 33
Actual núm. 37
Actual núm. 39
Desapareguda
Actual núm. 55
Actual núm. 57
Desapareguts
Desapareguts

D25. Font del Sant Pou – Habitatges Verge de la Candela
D26. Fonts de Mas Miquel – Passeig de l’Estació
D27. Escales de la Plaça del Quarter – Cruïlla Anselm Clavé / Germans Sant Gabriel
D28.
D29.
D30.
D31.
D32.
D33.
D34.
D35.
P

Canal de rec a Starpan – Carretera de Barcelona
Creu de Terme a la Carretera de Tarragona
Creu de Terme al carrer Creu de Cames
Font de Sant Bernat – Granja de Doldellops
Font d’en Pere – Camí vell de Montblanc
Font de la Mineta – Carretera de Montblanc a l’alçada de Masmolets
Font de Sant Llorenç
Restes ibèriques sota l’estació i voltants

BCIN: Decret 571/1963 de 14 de març
BCIN: Decret 571/1963 de 14 de març

P01. Entorn de les Ermites de Sant Geroni i Sant Llorenç

Àmbit modificat pel creixement de la pedrera
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Font de Ferro

Font de la plaça de l’Oli

Xemeneia de Ca Vallduví

Canal de Rec

Font de Sant Bernat

3.1.2 Altres béns catalogats
BCIN amb registre específic no considerats en el catàleg vigent:
ELEMENT

Categoria

CASTELL DE L’ARQUEBISBE, plaça el Pati11/ c. Jaume Huguet/ c. Jaume Mercadé
MURALLA DE VALLS
ESCUT DE CA DASCA, carrer la Cort 5

BCIN Monument Històric. Número de registre: 1718-MH. Registre estatal: R-I-51-6771 (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949)
BCIN Monument Històric. Número de registre: 4141-MH (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949)
BCIN Monument Històric. Número de registre: 3971-MH. Registre estatal: 8 (Decret 14.03.1963, BOE 30.03.1963)

A part dels elements protegits pel catàleg vigent, posteriorment s’han catalogat com a BCIL els següents elements:
ELEMENT
CA RULL, Carretera de Tarragona 16, Valls
CA CLOLS, Carretera de Tarragona 14, Valls
CA XAPES, Muralla de Sant Antoni 97, Valls
CA L’ORGA, Carrer Sant Isidre 3 / Diputat Orga 9, Picamoixons

Ca Rull

Ca Clols

Edifici industrial
Edifici industrial
Edifici industrial

Categoria
BCIL
BCIL
BCIL

Catàleg BCIL
1924-I
1938-I
1923-I

Disposició
Acord Ple de l’Ajuntament
Acord Ple de l’Ajuntament
Acord Ple de l’Ajuntament

Data
13/06/2008
13/06/2008
13/06/2008

Casa pairal i naus

BCIL

1960-I

Acord Ple de l’Ajuntament

04/07/2008

Ca Xapes

Ca l’Orga

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

Ca l’Orga

S’han produït dues descatalogacions, aprovades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, que són les següents:
ELEMENT
CASA DAMUNT DEL CARRER FORN NOU, plaça del Blat 5
CA CREUS, carrer Sant Pere 8

Habitatge
Edifici industrial

Categoria

Data expedient

BCIL E29
BCIL E43

2012 (BOP 268, 20.11.2012)
2008

Per tant actualment, el nombre de béns protegits és de 204 (199 en el catàleg del PGOU 1988, 2 descatalogacions, 4 catalogats l’any 2008 i 3 BCIN amb registre específic).

3.1.3 El catàleg previ - Annex 6
El catàleg previ – Annex 6 - és un llistat de béns endreçat per carrers amb un recull fotogràfic on es fan una sèrie d’observacions. La resolució 105/86 de la Comissió Provincial d’Urbanisme acorda la publicació de l’ ANNEX 6 – CATÀLEG PREVI D’ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC ARTÍSTIC O ARQUITECTÒNIC.
Al catàleg vigent hi ha una regulació dels elements catalogats a través de quatre articles, un dels quals fa referència al catàleg previ, que és el següent:
2.4 Els elements inclosos en l’annex núm 6 de la Memòria Informativa (Catàleg previ d’elements d’interès històric-artístic o arquitectònic) i que no s’ha recollit en aquest Catàleg tindran la protecció que s’estableix en les Normes Urbanístiques
d’aquest Pla General sempre que es trobin inclosos dins algun conjunt o centre històric, sens perjudici de la seva inclusió o eliminació posterior en un Pla especial de protecció.
D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, els béns inclosos en catàlegs urbanístics previs a dita llei van passar a tenir la consideració de béns culturals d’interès local, BCIL.
El catàleg previ té un total de 278 elements, dels quals 75 no estan inclosos en el catàleg vigent. Per tant, segons l’article 2.4 de l’Annex a les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls, i segons la disposició addicional primera
de la Llei 9/1993, els elements recollits en aquest catàleg previ també estan protegits. Per tant, comptant els elements de l’annex 6 no considerats en el catàleg vigent, el nombre de béns protegits del terme municipal de Valls és de 279.
Llistat de béns inclosos a l’Annex 6:
ELEMENT

CATÀLEG PGOU

OBSERVACIONS

Plaça del Blat
1. Conjunt porticat de la plaça. Possibilitat de remodelació amb estudi d’ampliar la plaça fins l’Església, és a dir enderrocant la Fonda París
2. Església i campanar de Sant Joan. Catalogable en la seva totalitat. Conservació total.
3. Plaça del Blat 1 (Ajuntament). Catalogable en la seva totalitat. Possibilitat de reformes interiors amb limitacions.
4. Plaça del Blat 4 (Ca Cartanyà). Casa modernista interessant en la façana. Al primer pis existeix un sòcol de ceràmica que pot tenir interès.
5. Plaça del Blat 9 (Ca Trilla). Intentar reconstruir sobre el paper les pintures de façana per tenir-ho arxivat. Actualment estan quasi desaparegudes.
6. Font de la plaça
7. Restes gòtiques al soterrani de la Fonda París

C3
E1
E2
E3
--D1
E4

Desapareguda. Nova edificació.

1

Carrer de la Cort
1. Conjunt comercial molt important i amb cases de característiques similars
2. Carrer de la Cort 1 (Banc de Santander). Façana força interessant sobretot per estar entremig de l’Ajuntament i dels Monjos de Poblet.
3. Carrer de la Cort 3 (CPVE). Casa dels monjos. Molt important. Caldria veure el valor de l’edificació interior.
4. Carrer de la Cort 16 (Pastisseria Moix). Edifici molt antic, típic de Valls ?. Veure barbacana, obertura del balcó i façana en general.
5. Carrer de la Cort 18 (Pastisseria Santacana). Cantonada amb el carrer de la Peixateria. Façana important.
6. Carrer de la Cort 22 (Ca Banús). Façana lligada estèticament amb l’Església del Roser. Arcada de la porta d’entrada, arcada de l’arc sota balcons.
7. Carrer de la Cort (Ca Domènech). Barana del balcó i arc dins la botiga.
8. Carrer de la Cort 38 (Ca Ribas). Sota balcó.
9. Carrer de la Cort 44 (Centre de Lectura). Façana.
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C1 Nucli central de Valls
E5
E6
E7
E8
E9
----E11

2
3

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

10. Carrer de la Cort 45 (Banc Central). Façana.
11. Carrer de la Cort 47 (Caixa provincial). Façana, encara que feta fora de temps.
12. Carrer de la Cort 55 (Ca Sanromà). Rajoles de ceràmica esmaltada a la façana.
13. Carrer de la Cort 66 (Llibreria Roca). Balcó del primer pis, façana en general i arc de la porta 1666.
14. Carrer de la Cort 68. Façana, restauració de Cèsar Martinell.

E12
E13
E14
E15
E16

OBSERVACIONS

El Pati
1. Conjunt important i molt lligat al carrer de la Cort. Dintre del mateix cal incloure el carrer dels Castells i l’edifici de Sant Roc.
2. El Pati 1 (gestoria París). Façana.
3. El Pati 2 (pastisseria Skey). Façana.
4. El Pati 3 (Cine Valls). Façana molt malmesa. Obra de Cèsar Martinell.
5. El Pati 4 (Ca la Massona). Façana modernista molt representativa de l’època, potser la més representativa de Valls dintre d’aquest estil.
Veure el valor de l’interior de l’edifici.
6. El Pati 14 (Ca Clols). Façana.

C1 Nucli central de Valls Carrer dels Castells actualment Gonzàlez Alba
E17
E18
E19
E20

7. Edifici de Sant Roc. Entre els carrers Jaume Huguet, Dr. Robert, St. Antoni i Muralla del Castell. Veure possible remodelació de l’edifici.
Inclusió de la planta baixa venuda a particulars, al menys a nivell estètic.
8. Carrer dels Castells 5 (Registre). Façana.
9. Carrer dels Castells 9 cantonada amb la plaça dels Alls.
10. Carrer dels Castells 1. Façana. Imatge votiva a la façana.

E22

E21

E23
E24
E25

Carrer dels Castells actualment Gonzàlez Alba
Carrer dels Castells actualment Gonzàlez Alba
Carrer dels Castells actualment Gonzàlez Alba

Plaça dels Alls
1. Plaça dels Alls 8 (Esports Serrano). Obertures xamfranades i de dimensions importants típiques de Valls?. Imatge votiva a la façana.

---

4

Carrer Forn Nou
1. Carrer Forn Nou 51 (calçats Ruiz). Façana.
2. Carrer Forn Nou cantonada carrer Sant Pere. Llinda amb data.
3. Carrer Forn Nou 15. Mare de Déu a la façana.
4. Carrer Forn Nou 20. Rajoles de Sant Antoni del segle XVII, llinda amb data 1724. Façana equilibrada.
5. Carrer Forn Nou 34 i 36 (Ca Creus). Observar bé l’edifici, arcs platerescs i balcó a la golfa.
6. Carrer Forn Nou 37. Llinda de l’any 1639.

E26
----E27
E28
---

7. Carrer Forn Nou 48. Façana pintures amb imatge de la Mare de Déu data 1788.
8. Carrer Forn Nou 53. Façana.
9. Casa damunt del carrer

----E29

Desaparegut. PMU ARI 5.1 Ca Creus.
5
Actualment carrer Espardenyers 15. Descatalogada octubre 2014.
Actualment carrer Espardenyers
Descatalogat 2008. PMU ARI 5.1 Ca Creus.
6
7
8
Descatalogat 2012 (BOP 268, 20.11.2012)

Carrer de Sant Antoni
1. És un carrer força important i relativament nou, és possible trobar-hi un tipus de construcció característica. Caldria estudiar-lo com a conjunt.
2. Carrer Sant Antoni 8 (pastisseria). Façana.
3. Carrer Sant Antoni 7. Imatge votiva de Sant Cristòfol a la façana.
4. Carrer Sant Antoni 9 (Ca Cartanyà). Façana.
5. Carrer Sant Antoni 24. Obertura xamfranada carecterística de Valls?
6. Carrer Sant Antoni 32. Balcó amb sota de ferro forjat, interessant per la seva dimensió.
7. Carrer Sant Antoni 39 (Cal Blanco). Façana.
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C1 Nucli central de Valls
E30
Actual núm 4
--E31
Actual núm 11
----E32
Actual núm 37

9
10
11

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

8. Carrer Sant Antoni 42. Sota balcó de ferro forjat.
9. Carrer Sant Antoni 49 (Mainada). Barbacana, sota balcó de ferro forjat, obertura xamfranada i façana en general.
10. Carrer Sant Antoni 58 cantonada amb carrer Sant Sebastià (Ca Català). Façana típica com a casa de pisos.
11. Carrer Sant Antoni 55 i 57. Façana.
12. Carrer Sant Antoni 72. Sota balcó de ferro forjat.
13. Carrer Sant Antoni 74. Arcs platerescs a la façana.
14. Carrer Sant Antoni 63 (Bicicletes Jaumejoan). Balcons baranes.
15. Carrer Sant Antoni 65. Guaitador a la façana.
16. Carrer Sant Antoni 71 (Ca Vives). Casa senyorial menestral construïda sobre planta baixa no modificada. Pintures a la façana. Baranes interessantes.
17. Carrer Sant Antoni 93. Balcó amb barana interessant.
18. Carrer Sant Antoni 99. Casa del Bisbe Sitjó. Construïda l’any 1885. Façana.

--E33
E34
E35
--E36
----E37
--E38

OBSERVACIONS
12
Actual núm 47
Actual núm 52
Actual núms 53 i 55
Actual núm 60
Actual núm 62
Actual núm 59
Actual núm 63
Actual núm 69
Actual núm 89
Actual núm 95

13
14
15
16

Carrer d’en Bosc
1. Carrer d’en Bosc 7 (Clínica Prats). Façana molt interessant.
2. Carrer d’en Bosc 19. Imatge votiva de Sant Francesc a la façana. Arcs platerescs a les golfes.
3. Carrer d’en Bosc 36. Façana.
4. Carrer d’en Bosc 33 (Lila). Façana, barbacana.

E39
-------

17
18
19

Carrers de la “Z”, d’en Gassó, Santa Anna i carrer Nou
1. Carrer de la Zeta 1. Barbacana.
2. Casa damunt del carrer al passatge Gassó
3. Carrer Santa Anna 2. Façana de casa de pagès possiblement abundant anteriorment.
4. Carrer Nou 4 (Advocat Cases). Façana i escala.
5. Carrer Nou 8. Barbacana.

--E40
E41
E42
---

20

21

1. Carrer Sant Pere 1 (Ca Moragas). Llinda 1802. Barbacana.

---

22

2. Carrer Sant Pere 3. Imatge votiva de Sant Pere.
3. Carrer Sant Pere 7. Barana balcó.
4. Carrer Sant Pere 8 (Ca Creus). Façana.

----E43

23
24

5. Carrer Sant Pere 12. Llindar 1764.
6. Carrer Sant Pere 18. Façana.
7. Carrer Sant Pere 24. Placa de naixença de la monja Maria Güell.
8. Carrer Sant Pere 27 i 29. Pintures a la façana (hi ha la figuera que dóna el nom com a carrer de la Figuereta)

--E44
-----

Carrer Sant Pere

Descatalogat 2008. PMU ARI 5.1 Ca Creus.
25
Actual carrer de la Figuereta
Actual carrer de la Figuereta

26
27

Carrers de la Peixateria, plaça de l’Oli, Sant Oleguer, de la Verdura i del Mercat
1. Carrer de la Peixateria 8 (Ca Raluy). Baixos (hi ha pedres gòtiques).
2. Carrer de la Peixateria 9. Arc de planta baixa molt ben conservat.
3. Carrer de la Peixateria 11 (La Renovació). Façana.
4. Conjunt porticat de la plaça de l’Oli. Especial interès pels núms 5, 9, 10, 18 i 19
5. Carrer Sant Oleguer 3 (Floristeria Nino). Façana.
6. Font a la plaça de l’Oli

----E45
C4
E46
D2
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Actual núm 15
Actual núm 17

28
29

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

7. Casa damunt del carrer al carrer de la Verdura
8. Casa damunt del carrer al carrer del Mercat

E47
E48

OBSERVACIONS

Carrers Major, de la Carnisseria, Tomàs Caylà i baixada Puntarró
1. Carrer Major 10 (Botiga Hermenegildo). Façana en general i planta baixa en particular.
2. Carrer Major 12 (Ca Mercadé). Rajoles d’Eduard Castells a la façana de planta baixa.
3. Carrer de la Carnisseria 1 (La Pera). Cap de la Pera a la cantonada.
4. Carrer de la Carnisseria 7 (Ca Tomàs). Façana.
5. Carrer de la Carnisseria 6. Placa de naixença de Lluís Bonifàs.
6. Carrer de la Carnisseria 19 (Ca Claravalls). Portalada de planta baixa.
7. Carrer de la Carnisseria 11 (Xurreria Joan). Esgrafiats a la façana.
8. Carrer de la Carnisseria 16. Portalada de planta baixa.
9. Carrer de la Carnisseria 22. Façana modernista.
10. Carrer de la Carnisseria 23. Façana i portalada.

E49
E50
--E51
--------E52
E53

BCIN escut dels Teixidó

11. Carrer Tomàs Caylà 33 (Ca Català). Façana de cantonada.
12. Carrer Tomàs Caylà 26. Portalada amb escut 1575.
13. Carrer Tomàs Caylà 41. Façana.
14. Carrer Tomàs Caylà 38. Portalada amb data 1888.
15. Baixada del Puntarró 1 (Ca Puig Busquets). Façana.
16. Baixada del Puntarró 4. Escut sobre porta i finestra gòtica.
17. Font de ferro
18. Restes gòtiques al soterrani del carrer de la Carnisseria

E54
--E55
--E56
--D3
---

Actual núm 1
Actual núm 4
Actual núm 9-11

30
31
32
33
34
Actual núm 20

35
36
37
38

Carrer del Mur
1. Carrer del Mur que surt de la Font de Ferro. Restes del Mur (úniques). Estudiar la possibilitat de remodelar tota la zona compresa entre aquest carrer,
la muralla de Sant Antoni i l’església de Sant Joan, per tal de fer-hi una zona ajardinada als voltants de l’església.

C1 Nucli central de Valls BCIN muralla de Valls

Carrer dels Metges
1. Carrer dels Metges 7 (Ca Bota). Façana modernista.
2. Carrer dels Metges 9. Façana de cantonada.
3. Carrer dels Metges 13 (Ca Plana). Façana.
4. Conjunt harmònic de les cases des del núm 10 a la cantonada amb el carrer del Carme
5. Carrer dels Metges 12 (Calçats Climent). Portalada de pedra.
6. Carrer dels Metges 27. Façana data 1796.
7. Carrer dels Metges 28 (Arquitecte Vives). Façana modernista.
8. Carrer dels Metges 37. Façana modernista.

E57
E58
E59
----E60
E61
E62

Actual núm 5
Actual núm 7
Actual núm 11
39
40
Actual núm 23
Actual núm 30-32
Actual núm 33

Carrers Enxaneta, Marc Anton, Flavià, Santa Marina, del Pouet, Sant Sebastià, Santa Úrsula i plaça Escudelles
1. Carrer Flavià 10. Façana de casa de pagès. Llindar any 1731.
2. Carrer Flavià 14. Façana casa de pagès.
3. Carrer Flavià 8. Imatge votiva (La Puríssima).
4. Carrer Santa Marina 12. Façana casa de pagès.

E63
E64
--E65
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Actual núm 8
Actual núm 12
Actual núm 6

41

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

5. Carrer Santa Marina 27. Façana i pintures a la mateixa.
6. Carrer Santa Marina 34, 36, 38, 40. Conjunt de façanes casa de pagès.
7. Carrer del Pouet 20. Imatge votiva.
8. Carrer del Pouet 14. Façana casa de pagès.
9. Carrer Santa Úrsula 25A. Portalada de bestiar. Cal veure aquest edifici, antic quarter dels Mossos d’Esquadra.
10. Carrer Santa Úrsula 20. Finestres de planta baixa. Baranes del balcó.
11. Carrer Sant Sebastià: a l’inici del carrer, font i escut a la façana de l’església.
12. Carrer Sant Sebastià 3. Façana.
13. Carrer Sant Sebastià 5. Façana.
14. Carrer Sant Sebastià 8. Façana.
15. Carrer Sant Sebastià 11. Imatge votiva a la façana.
16. Carrer Sant Sebastià 16. Porta de planta baixa.
17. Carrer Sant Sebastià 26. Façana de casa de pagès, retratar l’entrada.
18. Plaça de les Escudelles 7. Llinda any 1732.
19. Carrer Santa Úrsula cantonada carrer Santa Marina. Façana i pintures a la mateixa.

E66
E67
--E68
----D4
E69
E70
E71
----E72
--E73

OBSERVACIONS

42
Ca Veciana. Desaparegut. PMU ARI Centre Cívic.

43
44

45
46
47

Carrer de Santa Margarida
1. Carrer Santa Margarida 17A. Escut any 1572.
2. Carrer Santa Margarida 7. Llindar any 1734.

-----

48
49

1. Carrer del Carme 4. Façana i llindar de pedra any 1800.
2. Carrer del Carme 20. Façana i pintures de la mateixa.
3. Carrer del Carme 22. Façana.
4. Carrer del Carme 23. Llindar any 1774.
5. Carrer del Carme 36A. Balcó, obertures de grans dimensions, xamfranada sota balcó amb relleus interessants per la forma.

E74
E75
-------

50
51
52

6. Carrer del Carme 31. Façana.
7. Carrer del Carme 33. Façana.
8. Carrer del Carme 42. Imatge votiva a la façana.

E76
E77
---

53

Carrer del Carme

Plaça del Carme
1. Font al centre de la plaça
2. Sortidor

D5
D6

3. Antic convent del Carme. Façana i restes gòtiques a l’interior.
4. Cooperativa agrícola. Façana.
5. Plaça del Carme 11, 12 i 13. Façanes com a conjunt. Possible arrencada d’arc de porta a la cantonada amb el carrer del Carme.

E78
E79
---

Raval de Sant Francesc
1. Raval de Sant Francesc 7. Façana.
2. Raval de Sant Francesc18. Façana.
3. Font del capdavall del carrer Sant Sebastià
4. Raval de Sant Francesc 43. Façana i llinda any 1738.

E80
E81
D7
E82
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54

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

5. Raval de Sant Francesc 49. Façana i llinda.
6. Raval de Sant Francesc 51 i 53. Façanes.
7. Font del Mur (darrera Cal Quec). Fer una vista general del carrer des de l’ampliació de l’hospital.

E83
E84
D8

OBSERVACIONS

Raval del Carme
1. Raval del Carme 7, 9, 11 i 13. Conjunt de façanes d’iguals característiques.

---

55

Carrer de Boronat
1. Carrer de Boronat 3. Façana.

E85

2. Carrer Boronat 2, 4, 6, 8 i 10. Conjunt de façanes d’iguals característiques.
3. Carrer Boronat 13. Façana.
4. Font del capdavall del carrer Boronat.

--E86
D9

56

Plaça de Sant Francesc
1. Església de Sant Francesc. Catalogació total.
2. Hospital de Sant Francesc. Veure lligam amb la parròquia. Façana.
3. Conjunt de portalades corresponents al raval de Sant Francesc núms. 61 a 71. Pintures murals a la façana del núm 65.

E87
E88
---

57

Raval del Castell
1. Raval del Castell 14. Baixos de la façana.
2. Raval del Castell 18. Llinda any 1851.
3. Raval del Castell 37. Llinda any 1733.
4. Raval del Castell 39. Llinda any 1753.
5. Raval del Castell 36. Barana.
6. Raval del Castell 43. Portalada del neoclàssic feta amb ceràmica.
7. Raval del Castell 45. Imatge votiva tancada.
8. Raval del Castell 48. Portalada de planta baixa.
9. Raval del Castell 64. Data de l’any 1870. Façana interessant i pintures a la mateixa.

----D10
D11
--D12
D13
--E89

58
59

60

10. Raval del Castell 70. Portalada de planta baixa.

---

62

61

Carrer Germans Sant Gabriel
1. Carrer Germans Sant Gabriel 2 (convent de les monges). Façana.
2. Carrer Germans Sant Gabriel 4. Llinda any 1772.

E90
D14

Raval de Sant Antoni
1. Porta romànica de l’església de Sant Miquel i tota la part de mur de la mateixa.
2. Raval de Sant Antoni 47. Llinda de l’any 1764.
3. Raval de Sant Antoni 65. Barana i llinda any 1773.
4. Raval de Sant Antoni 67. Barana del balcó.
5. Raval de Sant Antoni 12A (darrera banc). Façana.
6. Raval de Sant Antoni 16A (darrera Ca Dasca). Façana.
7. Raval de Sant Antoni 91 (Ca Domènech). Façana.

E91
D15
D16
D17
E92
E93
E94
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BCIN Església de Sant Joan
Desaparegut
Desaparegut
Actual núm 14
BCIN Escut Ca Dasca
Actual núm 79

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

OBSERVACIONS

8. Raval de Sant Antoni 93. Façana.
9. Raval de Sant Antoni 95. Façana.
10. Raval de Sant Antoni 109. Façana. Data 1906.
11. Raval de Sant Antoni 127. Façana.
12. Raval de Sant Antoni 129. Façana.
13. Raval de Sant Antoni 147. Baixos. Data 1855.
14. Raval de Sant Antoni 135. Façana.

E95
E96
E97
E98
E99
D18
E100

Actual núm 81
Actual núm 83
Actual núm 95
Actual núm 109
Actual núm 111
Actual núm 117

Carrers raval de Farigola, Sant Josep, Sant Benet i Paborde
Aquests carrers participen del caire industrial del raval de St. Antoni
1. Raval de Farigola 6 baixos. Baixos de pedra. Data 1858.
2. Raval de Farigola 17. Façana.
3. Pont romànic del torrent de Farigola (restes)
4. Cantonada dels carrers Sant Josep, Cor de Maria i Sant Benet. Baixos de forma molt particular. Estudiar-ho.

D19
E101
E102
---

5. Carrer Sant Benet 19. Façana i pintures a la mateixa.
6. Carrer Sant Benet 23. Façana. Data 1873.

E103
E104

Actual núm 15
63
Actual núm 21

Carrers de la Candela, Portal Nou, Montserrat i Violeta
1. Carrer de la Candela 9. Pintures a la façana. Data 1854.
2. Carrer del Portal Nou 9 (Ca Montserrat Cuadrada). Façana.
3. Carrer Monserrat 13 cantonada amb carrer del Portal Nou. Façana inacabada.
4. Font del pont d’en Cabré
5. Carrer Violeta 3. Arc mig enterrat.

D20
E105
E106
D21
E109

Actual núm 5A

Façana lateral Cal Coco

Plaça del Portal Nou
1. Plaça Portal Nou 22 (Ca Florensa). Façana.
2. Plaça Portal Nou 16 i 18. Cases de pisos. Veure-ho com a conjunt.

E107
E108

3. Plaça Portal Nou 14 (Cal Coco). Façana.

E109

Conjunt carrer de l’Església, dels Jueus, d’en Simó, Escrivania i del Call
1. Carrer de l’Església 25. Escut dels Montcada.
2. Carrer de l’Església 19 (Cal Moja). Façana restaurada.
3. Carrer de l’Església 17. Façana en general i pintures a la mateixa.
4. Carrer de l’Església 4. Façana.

--E112
E113
E114

5. Carrer de l’Església 2. Façana.
6. Carrer de l’Escrivania costat núms senars. Arcs gòtics perpendiculars al carrer i a les mitgeres de les cases.
7. Casa damunt del carrer al carrer de l’Escrivania

E115
E116
E117

8. Cantonada Escrivania, Església i Simó. Porta, barbacana i golfes. Façana en general.
9. Carrer d’en Simó. Dues cases damunt del carrer.

--E118

10. Carrer dels Jueus. Encara es troben cases amb pati, resultat de l’habitatge jueu amb la necessitat de l’oració a l’aire lliure.
11. Carrer dels Jueus 4. Llinda any 1773.
12. Carrer dels Jueus 8A. Possible ubicació de l’antiga sinagoga?. Façana.

C1 Nucli Central de Valls
--E119
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64

Ca Magrané. Desaparegut.

65

66

ELEMENT

CATÀLEG PGOU

OBSERVACIONS

13. Carrer dels Jueus 11. Llinda any 1764.
14. Carrer del Call. Arc d’entrada al Barri Jueu. Casa damunt del carrer.
15. Possible reconstrucció arc d’entrada al carrer del Call pel carrer dels Jueus

--E120
---

67

--E110
E111
---

68

Carrer de Sant Francesc
1. Carrer de Sant Francesc 8. Imatge votiva a la façana. Obertures de balcons i baranes. Façana en general.
2. Carrer de Sant Francesc 34 i 36. Façanes.
3. Carrer de Sant Francesc 46A. Façana.
4. Carrer de Sant Francesc 61. Arc damunt del carrer amb llinda.

69

Picamoixons
Les obertures han sofert moltes transformacions.
Sembla que les cases originàries siguin molt pobres, sobretot les de la dreta de la carretera.
S’observa un floreixement a principis d’aquest segle, possiblement a causa de la industrialització.
No forma conjunt interessant.
Cases amb parets de pedra i fang:
1. Carrer Major 12
2. Carrer Major 21
3. Carrer Rosari 10 i 12
4. Carrer Rosari 4 i 6
5. Carrer Nou 9 i 11
6. Carrer Jesús 10
7. Carretera 45 (Bar Societat Recreativa)
8. Font i abeurador al carrer de la Font
9. Carrer de la Font 2. Casa matussera de 1909.
10. Església parroquial

E135
E136
E137
E138
E139
E140
E141
--E142
E143

11. Carrer de la Font 6 (dues façanes aires modernistes)

E144

Masmolets
Forma un conjunt molt interessant a protegir, encara que ja en l’actualitat existeixen algunes aberracions estètiques.
Caldria fer unes ordenances molt rígides, obligant a la mimetització sistemàtica de les formes i materials.
Es podria inclús potenciar un petit creixement com a segona residència o com a primera a base de cases entre mitgeres, per això seria necessari revisar els equipaments ja que actualment estan molt malament.
1. Conjunt del carrer principal, empedrat el terra i cases amb barbacana contínua als números parells

C2 Nucli central de masmolets

2. Carrer Major 13 (Cal Ganxo) prensa de vi a l’interior, arcs interessants. Façana.
3. Església i campanar

E149
E150

Fontscaldes
No forma un conjunt gaire interessant, a excepció dels voltants de l’església.
És notable l’existència de barbacanes a la majoria de les cases de l’interior i d’arcs a les obertures de la planta baixa.
1. Església i campanar
2. Ca l’Anton, carrer Font 4

E145
E146
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ELEMENT
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3. Casa davant de l’església
4. Carrer de la carretera a l’església 14 (pintures a la façana)
5. Carretera 2, 4, 6 i 8 (conjunt colonial)
6. Forn ibèric

E147
----E148

OBSERVACIONS

71
72

Varis
1. Sindicat Vell (tocant a la via del tren)
2. Església i convent dels Caputxins
3. Passeig dels Caputxins 12 (Ca la Massona). Façana.
4. Passeig dels Caputxins 47 (Biblioteca Popular)
5. Passeig dels Caputxins (Escoles Nacionals)
6. General Comerma (xemeneia Vallduví)
7. Font de la Manxa (Banc de Valls). Façana.
8. Estació del Ferrocarril

E121
E122
E123
E124
E125
D23
E126
E127

9. Passeig de l’Estació (Ca Barrau). Casa i jardí.
10. Passeig de l’Estació (La Torratxa)
11. Raval de Misericòrdia. Font a la valla de les escoles.
12. Plaça del Quarter. Façana de l’antic quarter.
13. Cementiri Municipal
14. Font del Sant Pou a les cases Verge de la Candela
15. Font de Mas Miquel al passeig de l’Estació
16. Teatre Principal

E128
--D24
E129
E130
D25
D26
E131

17. Casa darrera l’estació
18. Escales plaça del Quarter
19. Carrer Anselm Clavé 37
20. Carrer Anselm Clavé 35
21. Escorxador

E132
D27
E133
E134
---

Desaparegut

73

Casa de les Punxes
Desaparegut. Cèsar Martinell.
Desaparegut

74

Exteriors de la població
1. Canal de rec a “Starpan”. Carretera de Barcelona.
2. Torre del Pedrol
3. Torre de la Mixarda

D28
E151
E152

4. Creu de terme a la carretera de Tarragona
5. Creu de terme a la Creu de Cames
6. Pont de Goi
7. Pont al costat de la Torre de la Mixarda
8. Pont del Camí Vell de Montblanc
9. Font de Sant Bernat (a la granja)
10. Font de Santa Magdalena (carretera de Picamoixons)
11. Font d’en Pere al Camí Vell de Montblanc
12. Font de la Mineta (carretera de Montblanc a l’alçada de Masmolets)

D29
D30
E153
E154
E155
D31
--D32
D33
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Fora del terme municipal
Fora del terme municipal

75

ELEMENT
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13. Font de Sant Llorenç
14. Ermita de Sant Llorenç
15. Granja
16. Hostal de Vilafranca (Camí Vell de Vilafranca)
17. Restes ibèriques sota l’estació i voltants
18. Masies dels Boscos

D34
E156
E157
E158
D35
E159
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OBSERVACIONS

Desaparegut

3.2. Metodologia /
El present Catàleg, integrat en la Llei del Patrimoni del 1993, té com a preàmbul la recollida d’informació (catàlegs, inventaris, fitxes del Servei de Patrimoni de la Generalitat, bibliografia diversa, buidat d’arxius...), el procés de reconeixement de tots aquells elements
catalogats, i l’inventariat a través d’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. La finalitat d’aquesta primera aproximació ha estat
l’elaboració d’una primera llista d’elements susceptibles de ser catalogats i protegits.

Fitxes Servei del Patrimoni elaborades entre el 1983 i el 1991

Fons Martinell (arxiu CoAC)

Fons Pujol (arxiu CoAC)

El Catàleg vigent (PGOU 1988), ric en edificacions anteriors al segle XX concentrades bàsicament al centre històric i amb una àmplia llista d’elements concrets, havia de revisar-se i ampliar-se, especialment pel que fa a:
- Incorporació dels jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica
- Construccions en sòl no urbanitzable de les que, a part de l’ermita de Sant Llorenç i la Granja de Doldellops, el catàleg vigent només en fa esment a la catalogació conjunta de les Masies dels Boscos amb cap element concret
- Arquitectura urbana més contemporània que és mereixedora a data d’avui de tenir una protecció patrimonial
- Protecció d’ambients pel fet de constituir un testimoni de l’evolució arquitectònica i històrica.
- Protecció de les importants mostres d’arquitectura industrial, motor econòmic de Valls des de la segona meitat del segle XIX i començaments del XX, amb les que ja es va fer un primer pas amb la catalogació l’any 2008 de Ca Rull, Ca Clols i Ca Xapes,
edificis d’arquitectura industrial de començaments del XX.
Els criteris que s’han fet servir per a la inclusió de nous elements al Catàleg de béns 2011 són els següents :
- L’antiguitat del bé i la importància històrica
- 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
Amb tota la informació prèvia recollida, amb les premises anteriorment exposades i amb el treball de camp posterior s’ha elaborat el llistat de béns definitiu. El treball de camp per a la redacció d’aquest Catàleg s’ha realitzat entre els mesos de gener de 2010 a octubre
de 2012.
El Catàleg de Béns a Protegir 2011, es divideix en quatre 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:
1. 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.
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.
2. 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 habitatnts, 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 plans d’urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
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3. 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.

Els BCIN, BCIL i BPU s’endrecen i es codifiquen en primer lloc segons la seva localització:

VCH
V
M
F
P
RT

Valls Centre Històric
Valls
Masmolets
Fontscaldes
Picamoixons
Resta de terme

Dins de cada paquet de localització, s’endrecen segons l’ús i després segons l’època:

Jaciments
Arquitectura militar
Arquitectura religiosa
Arquitectura residencial
Arquitectura d’equipaments
Usos terciaris
Arquitectura industrial
Infraestructures
Elements concrets

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 2011:
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3.3. Catàleg de Béns 2011/
3.3.1. Baixes i descatalogacions
A part de la incorporació de nous béns, el present Catàleg el·limina de la llista els béns desapareguts o fora del terme municipal, 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.
En total del catàleg vigent han desaparegut 10 béns, s’han descatalogat 3 elements, hi ha 3 elements fora del terme municipal, 25 béns que han perdut valors i que es proposen descatalogar, i un total de 17 elements que es proposa passar de BCIL a BPU.
En total dels elements de l’annex 6 no considerats en el catàleg del PGOU, han desaparegut 24 elements, s’ha descatalogat 1 element, han perdut valors 17 elements, i passen de BCIL a BPU un total de 23 béns.
A continuació es llisten:
Codi

Element

Protecció

Llei 1993

Observacions

E81
E133
E135
E158
D15
D16
D17
D18
D19
D34
-----------

Muralla de Sant Francesc 18
Carrer Anselm Clavé 37
Carrer Major 12, Picamoixons
Hostal de Vilafranca – Camí Vell de Vilafranca
Llinda any 1764-Casa Raval de Sant Antoni 47
Barana i llinda de 1773, Muralla de Sant Antoni 55
Barana de balcó, Muralla de Sant Antoni 57
Baixos del 1855-Casa Raval de Sant Antoni 147
Baixos del 1858-Casa Raval de Farigola 6
Font de Sant Llorenç
Ca Trilla. Plaça del Blat 9.
Llinda amb data. Carrer Forn Nou cantonada Sant Pere
Carrer Forn Nou 48
Carrer Sant Antoni 32
Carrer Sant Antoni 42

Façana interessant
Façana interessant

Façana pintures amb imatges de la Mare de Déu data 1788
Balcó amb sota ferro forjat interessant per la seva dimensió
Sota balcó de ferro forjat

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Actual núm 22. Nova edificació.
Actual núm 28. Nova edificació.
Actual núm 38. ARI Centre Cívic.

16.
17.
18.

-------

Carrer Sant Antoni 72
Carrer d’en Bosc 19
Carrer de la Zeta 1

Sota balcó de ferro forjat
Imatge votiva de Sant Francesc i arcs platerescs
Barbacana

BCIL
BCIL
BCIL

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

-------------------

Ca Moragas. Carrer Sant Pere 1.
Carrer Sant Pere 3
Carrer Sant Pere 12
Carrer Sant Pere 27 i 29
Ca Raluy. Carrer de la Peixateria 8.
Ca Veciana. Carrer Santa Úrsula 25.
Carrer Santa Margarida 17A
Carrer del Carme 23
Raval de Sant Francesc 43

Llinda 1802. Barbacana.
Imatge votiva de Sant Pere
Llindar del 1764
Pintures a la façana
Baixos (hi ha pedres gòtiques)
Portalada bestiar. Antic Quarter dels Mossos d’Esquadra.
Escut any 1572
Llindar de l’any 1774
Façana i llinda any 1738

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

28.
29.

-----

Raval del Castell 18
Carrer Violeta 3

Llinda any 1851
Arc mig enterrat

BCIL
BCIL

30.
31.

-----

Cantonada Escrivania, Església i Simó
Carrer de Sant Francesc 8

Porta, barbacana i golfes. Façana en general.
Imatge votiva a la façana. Obertures de balcons i baranes. Façana.

BCIL
BCIL

A. Béns desapareguts
Catàleg PGOU: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Annex 6:
11.
12.
13.
14.
15.

Pintures de façana
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Actual núm 60
Actual núm 15

Actual carrer de la Figuereta

32.
33.
34.
B. Béns descatalogats
Catàleg PGOU: 1.
2.
3.
Annex 6:
4.

Codi

Element

Protecció

Llei 1993

Observacions

-------

Fontscaldes. Carretera 14.
La Torratxa. Passeig de l’Estació.
Escorxador

Pintures a la façana

BCIL
BCIL
BCIL

E28
E43
E29
---

Carrer Forn Nou 34-36 “Ca Creus”
Carrer Sant Pere 8 “Ca Creus”
Casa damunt del carrer Forn Nou
Carrer Forn Nou 15

Façana interessant amb arcs platerescs i balcó a la golfa
Façana interessant
Disposició
Mare de Déu a la façana

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Expedient de descatalogació 2008
Expedient de descatalogació 2008
Expedient de descatalogació octubre de 2012
Actualment carrer Espardenyers 15. Expedient octubre 2014.

C. Béns fora del terme municipal
Catàleg PGOU: 1.
E151
2.
E152
3.
E154

Torre del Pedrol
Torre de la Mixarda
Pont al costat de la Torre de la Mixarda

BCIL
BCIL
BCIL

La Riba
Figuerola del Camp
Figuerola del Camp

D. Propostes de descatalogació
Catàleg PGOU: 1.
E14
2.
E26
3.
E44
4.
E62
5.
E63
6.
E64
7.
E65
8.
E66
9.
E67
10.
E68
11.
E72
12.
E80
13.
E82
14.
E83
15.
E84
16.
E86
17.
E110
18.
E111

Carrer de la Cort 55 “Ca Sanromà”
Carrer Forn Nou 17 “Calçats Ruiz” (abans 51)
Carrer de la Figuereta 18
Carrer dels Metges 37
Carrer Flavià 10
Carrer Flavià 14
Carrer Santa Marina 12
Carrer Santa Marina 27
Carrer Santa Marina 34-36-38-40
Carrer del Pouet 14
Carrer de Sant Sebastià 26
Raval de Sant Francesc 7
Raval de Sant Francesc 43
Raval de Sant Francesc 49
Raval de Sant Francesc 51-53
Carrer Boronat 13
Carrer de Sant Francesc 34-36
Carrer de Sant Francesc 46A

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Desaparegudes les rajoles ceràmiques esmaltades de la façana

19.
20.

E135
E136

Carrer Major 12
Carrer Major 21

BCIL
BCIL

21.
22.
23.

E137
E138
E139

Carrer Rosari 10-12, Picamoixons
Carrer Rosari 4-6, Picamoixons
Carrer Nou 9-11, Picamoixons

BCIL
BCIL
BCIL

24.
25.

D09
D20

Font al capdavall del carrer Boronat
Pintures a la façana del 1854, carrer de la Candela 9

BCIL
BCIL
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Annex 6:

Codi

Element

Protecció

Llei 1993

Observacions

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

---------------------------

Carrer Forn Nou 53
Carrer Sant Antoni 24 (Coral Aroma Vallenca)
Carrer Sant Antoni 63 (Bicicletes Jaumejoan)
Carrer dels Metges
Carrer Santa Úrsula 20
Carrer Sant Sebastià 16
Carrer del Carme 36A
Plaça del Carme 11, 12, 13
Raval Sant Francesc 7
Raval Sant Francesc 18
Raval Sant Francesc 49
Raval Sant Francesc 51 i 53
Raval del Carme 7, 9, 11 i 13

Façana
Obertura xamfranada característica de Valls
Balcons, baranes i balconada del segle XVIII
Conjunt harmònic de les cases des del n.10 fins c. del Carme
Finestres de planta baixa. Baranes del balcó.
Porta de planta baixa
Balcó, obertures de grans dimensions, xamfranada sota balcó.
Façanes com a conjunt. Possible arrencada arc.
Façana
Façana
Façana i llinda
Façanes
Conjunt de façanes d’iguals característiques

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Actual núm 15

39.
40.
41.
42.

---------

Carrer Boronat 3
Carrer Boronat 2, 4, 6, 8 i 10
Raval de Sant Antoni 135
Raval de Farigola 6 baixos

Façana
Conjunt de façanes d’iguals característiques
Façana
Baixos de pedra. Data any 1858.

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

E. Propostes de BCIL a BPU
Catàleg PGOU: 1.
E27
2.
E35
3.
E40
4.
E41
5.
E51
6.
E54
7.
E70
8.
E77
9.
E89
10.
E99
11.
E101
12.
D3
13.
D10
14.
D11
15.
D14

Annex 6:

Actual núm 59

Actual núm 117

Carrer del Forn Nou 20
Carrer de Sant Antoni 55-57 “Ca Torné”
Passatge d’en Gassó “Casa damunt el carrer”
Carrer Santa Anna 2
Carrer Carnisseria 7 “Ca Tomàs”
Ca Plana, carrer dels Metges 11
Carrer Sant Sebastià 5
Carrer del Carme 33
Raval del Castell 64
Raval de Sant Antoni 129
Raval de Farigola 17 “Ca Puig”
Font de Ferro
Llinda 1733, Raval del Castell 37
Llinda 1753, Raval del Castell 39
Llinda 1772, Germans Sant Gabriel 4

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Sota balcó

BCIL
BCIL
BCIL
Actual carrer Gonzàlez Alba
Actual núm 62
Actual núm 63
Actual núm 89

16.
17.
18.

D24
D25
---

Font a la tanca de les Escoles Nacionals
Font del Sant Pou 1978
Carrer de la Cort 38. Ca Ribas.

19.
20.

-----

El Pati carrer Castells 9
Carrer Sant Antoni 74

Arcs platerescs a la façana

BCIL
BCIL

21.
22.

-----

Carrer Sant Antoni 65
Carrer Sant Antoni 93

Guaitador a la façana i balcó
Balcó amb barana interessant

BCIL
BCIL
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Codi

Element

Protecció

Llei 1993

Observacions

-------------------------------------

Carrer d’en Bosc 36
Carrer Santa Anna 2
Carrer Nou 8
Carrer Sant Pere 7
Carrer Sant Pere 18
Carrer Sant Pere 24
Carrer de la Peixateria 9
Carrer de la Carnisseria 6
Font de Ferro
Carrer Flavià 8
Carrer del Pouet 20
Carrer Sant Sebastià 11
Carrer Santa Úrsula cantonada Santa Marina
Carrer Santa Margarida 7
Font del Mur (darrera Cal Quec)
Raval del Castell 48
Carrer Sant Francesc 61
Font de Santa Magdalena

Façana
Façana de casa de pagès possiblement abundant anteriorment
Barbacana
Barana balcó
Façana
Placa de naixença de la monja Maria Güell
Arc de planta baixa molt ben conservat
Placa de naixença de Lluís Bonifàs

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Actual núm 34

Imatge votiva (La Puríssima)
Imatge votiva
Imatge votiva a la façana
Façana i pintures a la mateixa
Llindar any 1734
Portalada de planta baixa
Arcs damunt del carrer amb llindar
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Actual núm 8
Actual carrer de la Figuereta 4
Actual carrer de la Figuereta 10
Actual núm 15

Actual núm 6

Actual núm 40

3.3.2 Els Béns protegits /
El Catàleg de Béns a Protegir 2011, com ja s’ha explicat abans, es divideix en quatre 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: BCIN, BCIL, BPU.

AMBIENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Codi
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Nom de l’element
El Call
Plaça de l’Oli
Plaça del Blat
Plaça El Pati
Carrer de la Cort
Carrer de l’Església
Carrer de Sant Antoni
Carrer del Carme
Façanes de la plaça de St. Francesc
Zona industrial de la carretera de Tarragona

Adreça
Carrer del Call / Carrer dels Jueus, Valls Centre Històric
Plaça de l’Oli, Valls Centre Històric
Plaça del Blat, Valls Centre Històric
Plaça El Pati, Valls Centre Històric
Carrer de la Cort, Valls Centre Històric
Carrer de l’Església
Carrer de Sant Antoni
Carrer del Carme
Plaça St Francesc 4,5,6,7,8,9
Carretera de Tarragona 2-28

PGOU 1988
C1
C4
C3
C1
C1
C1
C1
C1
-----

11.
12.
13.

C11
C12
C13

Muralla de Sant Antoni
Hort de Tondo
Masmolets

Muralla de Sant Antoni
Aparcament Barri Vell. Valls.
Nucli urbà

----C2

C1

C7

C2

C8

C9

C3

C4

C10

C5

C11
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C12

C6

C13

BCIN. Béns Culturals d’Interès Nacional.
Actualment els següents BCIN disposen de registre específic:
1. Castell de l’Arquebisbe: BCIN Monument Històric. Número de registre: 1718-MH. Registre estatal: R-I-51-6771 (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949).
2. Muralla de Valls: BCIN Monument Històric. Número de registre: 4141-MH (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949).
3. Doldellops: BCIN Monument Històric. Número de registre: 1851-MH. Registre estatal: R-I-51-6773 (Decret 22.04.1949, BOE 05.05.1949).
4. Escut de Can Dasca: BCIN Monument Històric. Número de registre: 3971-MH. Registre estatal: 8 (Decret 14.03.1963, BOE 30.03.1963).
5. Capella del Roser: BCIN Monument Històric. Número de registre: 230-MH. Registre estatal: R-I-51-3887 (Ordre 01.09.1972, BOE 29.11.1972).
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).
L’any 2015 es va aprovar:
6. Declaració de BCIN de l’Església de Sant Joan Baptista. Departament de Cultura de la Generalitat acord GOV/89/2015, de 9 de juny, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, l’església de Sant Joan Baptista a Valls
i se’n delimita l’entorn de protecció.
5.1 Protecció de l’entorn de la capella del Roser. Departament de Cultura de la Generalitat acord GOV/88/2015, de 9 de juny, pel qual es delimita l’entorn de protecció de la capella del Roser a Valls.
Els usos permesos, en el cas de canvis d’ús d’un monument (BCIN) han d’ésser autoritzats pel Departament de Cultura (art. 36 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català).
Llistat de BCIN:

Valls Centre Històric
1.
VCH01

Element

Adreça

Ús original

Muralla del Castell/St. Francesc/del Carme/St. Antoni
Muralla de Sant Francesc
Muralla de Sant Antoni
Plaça el Pati11/Jaume Huguet/Jaume Mercadé
Plaça de l’Església 1
Carrer de la Cort 24
Façana Ajuntament. Costa de l’Església.
Casa de Santes Creus. Carrer de la Cort 3.
Carrer de la Cort 5

Militar

Ús actual

Època

PGOU 1988

Medieval s. XIV
Medieval s. XIV
Medieval s. XIII
XII-XIX
XVI-XIX
XIV-XVIII
XVI
XVII
XVI

----E91
--E1
E10
E2
E6
E93

2.
3.
4.
5.
6.
7.

VCH02
VCH16
VCH3
VCH4
VCH5
VCH6

Muralla de Valls
Portal de Llobets
Portal de Sant Miquel
Castell de l’Arquebisbe
Església Arxiprestal de Sant Joan
Capella del Roser
Escut de la vila
Escut de Santes Creus
Escut dels Gornals (Ca Dasca)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VCH7
VCH8
VCH9
VCH10
VCH11
VCH12
VCH13
VCH14

Escut de Ca l’Espanyol
Escuts de l’Antic Hospital de Sant Roc
Escut de la Vila i escut heràldic
Escuts de la Vila
Escut dels Teixidor
Escut heràldic
Escut dels Antonians
Escut dels Masdovelles

Carrer de la Cort 66
Carrer Jaume Huguet 1
Antiga clínica Prats. Carrer d’en Bosch 5.
Carrer de l’Església 2
Carrer Major 10 / Carrer d’en Simó 11
Carrer Sant Antoni 33 / Carrer Peixateria
Església de Sant Antoni. Carrer Sant Sebastià.
Antic Estudi. Carrer de l’Església 25 / Carrer dels Jueus

XVII
XVI
XVII-XVIII
XVI
XVII-XVIII
XV-XVII
XVIII
XIII-XIV

E15
E22
E39
E115
E49, E118
-------

16.

VCH15

Escut dels Pontarró

Costa del Puntarró 4-6

XVI

---

Militar
Religiós
Religiós

Religiós
Religiós-Cultural
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Valls
17.
18.
19.
20.

V01
V02
V03
V04

Creu de Cames
Emblema del convent dels Franciscans
Escuts del Carme
Escut del Carme 1678

Carrer Creu de Cames 25
Església de Sant Francesc
Església del Carme
Carrer Parellades / Mur de contenció torrent

Masmolets
21.
M01

Castell de Masmolets

Carrer de l’Església 2, Masmolets

Militar

Resta de terme
22.
RT20-01
23.
RT15-01

Granja de Doldellops
Creu del Camí de Vallmoll

Polígon 20, entre parcel·les 46 i 47
Polígon 15, 2093 (camí)

Religiós-hab
Creu de terme

XIV
XVII-XVIII
XVIII
XVII

D30
E87
E78
---

Cap (ruïna)

XIII-XIV

---

Habitatge
Creu de terme

XIV-XX
XIV

E157
D29

BCIN

VCH1 Carrer Muralla de Sant Antoni

VCH3 El Roser

VCH4 Escut de la Vila

Carrer del Mur

C. Muralla de Sant Francesc

C. St Francesc (Portal de Llobets) C. Muralla de Sant Antoni (torre) VCH2 Portalada del castell

VCH5 Escut de Santes Creus

VCH6 Escut dels Gornals
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VCH7 Escut de Ca l’Espanyol

VCH16 Església Sant Joan

VCH8 Antic hospital de Sant Roc

VCH8 Antic hospital de Sant Roc

VCH13 Escut dels Antonians

VCH9 Antiga Clínica Prats

VCH14 Escut dels Masdovelles

V03 Escut del Casal de Barcelona i escuts de l’Orde del Carme

V04 Escut de l’Orde del Carme

VCH10 Rectoria. Escuts de la Vila.

VCH15 Escut dels Pontarró

V01 Creu de Cames

M01 Castell de Masmolets
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VCH11 Escut dels Teixidor

VCH12 Escut heràldic

V02 Emblemes del Convent dels Franciscans

RT20-01 Granja de Doldellops

RT15-01 Creu camí de Vallmoll

BCIL. Béns Culturals d’Interès Local.
Codi

Element

Adreça

Ús original

Jaciments
1.
VCH17

Arcs del Celler del Paborde

Carrer de l’Escrivania 1-3-5

Celler

Arquitectura religiosa
2.
VCH13
3.
VCH10

Església de Sant Antoni Abat
Rectoria de Sant Joan

Carrer de Sant Antoni 54 / Carrer Sant Sebastià
Carrer de l’Església 2

Religiós
Religiós

Arquitectura residencial
4.
VCH66
5.
VCH68
6.
VCH77
7.
VCH14
8.
VCH65
9.
VCH26
10.
VCH11
11.
VCH72
12.
VCH97
13.
VCH57
14.
VCH64
15.
VCH55
16.
VCH15
17.
VCH12
18.
VCH114
19.
VCH6
20.
VCH63
21.
VCH111
22.
VCH5

Casa pont carrer del Call
Ca Ferran
Ca Robusté
Antic estudi
Carrer dels Jueus 8
Ca Padró
Ca Teixidor / Ca Móra
Carrer Tomàs Caylà 4
Casa Fuster
Casa pont al c. de la Verdura
Casa pont al c. de l’Escrivania
Casa pont al c. del Mercat
Ca Pontarró
Carrer de Sant Antoni 33
Carrer del Carme 22
Ca Foraster-Dasca
Ca Mercadé
Carrer Santa Margarida 2
Casa de Santes Creus

Carrer de l’Església 11
Carrer de l’Església 17
Carrer Carnisseria 23
Carrer de l’Església 25 / Carrer dels jueus
Carrer dels Jueus 8
Carrer de la Cort 22
Carrer Major 10 / Carrer d’en Simó 12
Carrer Tomàs Caylà 4
Carrer de Sant Antoni 95
Carrer Espardenyers 16
Carrer dels Jueus 6
Plaça de l’Oli 12
Costa del Puntarró 4-6
Carrer de Sant Antoni 33 / Peixateria
Carrer del Carme 22 / Carrer dels Metges
Carrer de la Cort 5 / Muralla Sant Antoni 16a
Carrer Major 12
Carrer Santa Margarida 2
Carrer de la Cort 3 / Muralla de Sant Antoni 14

23.
24.

VCH7
VCH69

Ca l’Español del carrer de la Cort
Ca Moja

25.
26.
27.

VCH22
VCH89
VCH116

28
29.
30.
31.
32.
33.

VCH43
VCH9
VCH93
VCH103
VCH62
VCH121

Ús actual

Època

PGOU 1988

XIII-XIX

E116

Religiós
Religiós

XVIII
XVI

--E115

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Hospital
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge u
Habitatge u
Habitatge+AI

Habitatge
Cap
Habitatge
Cap
Habitatge
Cap
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge u
Habitatge u
Habitatge+Equip

XIII-XIV
XIII-XVIII
XIII-XIX
XIII-XIX
XIII-XVIII
XIV-XVIII
XIV-XVII
XIV-XVIII
XIV-XIX
XIV-XIX
XIV-XVIII
XIV-XVIII
XIV-XVI
XV-XVII
XVI-XIX
XVI-XIX
XVI-XX
1601
1611

E120
E113
E53
Annex 6
E119
E9
E49, E118
Annex 6
E38
E47
E117
E48
Annex 6
--Annex 6
E93
E50
--E6 E92

Carrer de la Cort 66
Carrer de l’Església 19

Habitatge
Habitatge u

Habitatge
Habitatge u

1666
XVII

E15
E112

Ca Gallissà
Ca Arnet
Ca la Mirona

Carrer de la Cort 16 / Carrer Peixateria 2
Carrer de Sant Antoni 47
Carrer dels Metges 7 / Carrer del Carme

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge

XVII-XVIII
XVIII
XVIII

E7
E33
E58

Ca Lleonard
Ca Valentí (Antiga Clínica Prats)
Ca Vives
Ca Valentí
Ca Carreras (Esparters)
Carrer dels Metges 23

Plaça dels Alls 10
Carrer d’en Bosc 5 / Santa Anna / Monges
Carrer de Sant Antoni 69
Carrer Sant Sebastià 8
Carrer d’en Simó / Carrer Major 6 (casa pont)
Carrer dels Metges 23

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge u

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge u

XVIII
XVIII
XVIII
XVIII-XIX
XVIII-XIX
1796

Annex 6
E39
E37
E71
--E60

VALLS CENTRE HISTÒRIC (VCH)
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

VCH112
VCH113
VCH74
VCH90
VCH117
VCH71
VCH67
VCH41
VCH48
VCH140
VCH118
VCH40

Ca Dasca del carrer del Carme
Ca Garriga
Ca Bella
Ca Català
Ca l’Avellà
Ca Montserrat-Llopis
Ca Mossèn Pau Figuerola
Ca Ribas
Ca Serra de la Plana
Carrer Tomàs Caylà 14
Ca Tell
Ca Tost

Carrer del Carme 4
Carrer del Carme 20
Carrer Tomàs Caylà 1 / Costa del Puntarró 2b
Carrer de Sant Antoni 52 / Sant Sebastià 2
Carrer dels Metges 5 / Carrer del Carme
Carrer Tomàs Caylà 9-11
Carrer de l’Església 4
Carrer González Alba 5 / Santa Anna 3
Carrer Nou 6-8
Carrer Tomàs Caylà 14
Carrer del Carme 31
Carrer González Alba 1 / Carrer d’en Bosch

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cap (Habitatge)
Cap (Habitatge)
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

1800
1867
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
1888
XIX
XIX

E74
E75
E54
E34
E57
E55
E114
E23
E42
Annex 6
E76
E25

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

VCH87
VCH59
VCH102
VCH20
VCH24
VCH33
VCH85
VCH60
VCH31
VCH34
VCH39
VCH36
VCH84
VCH32
VCH29
VCH53
VCH131
VCH132
VCH79
VCH135

Cal Blanco
Carrer Sant Oleguer 3
Ca Clariana
Ca Dasca-Moragas
Ca Vilamajor
Ca Cameta del Pati
Ca Cartanyà
Ca Gomà (Ca Cartanyà-Benet)
Ca Clols
Ca Gomà del Pati
Ca Jové
Ca la Massona del Pati
Ca l’Orga
Ca Pi
Ca Salat
Ca Trenchs Jordà
Ca Claravalls
Carrer Carnisseria 16
Carrer Carnisseria 11-13
Carrer Muralla del Castell 14

Carrer de Sant Antoni 37
Carrer Sant Oleguer 3
Carrer Sant Sebastià 3
Carrer la Cort 1 / Muralla Sant Antoni 10
Carrer de la Cort 18 / Carrer Peixateria
Plaça El Pati 1
Carrer de Sant Antoni 11
Plaça del Blat 7 / Carrer Sant Oleguer 1
Carrer de la Cort 47 / Muralla St. Antoni 50
Plaça El Pati 2
Plaça El Pati 17 / González Alba
Plaça El Pati 4
Carrer de Sant Antoni 4
Carrer de la Cort 68
Carrer de la Cort 43
Carrer de la Peixateria 17
Carrer Carnisseria 19
Carrer Carnisseria 16
Carrer Carnisseria 11-13
Carrer Muralla del Castell 14

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Industrial-Habit.
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Equip.-Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

1890
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
1924
XX
1912
1943
XX
XX
1915
XX
1917
1929
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX

E32
E46
E69
E5
E8
E17
E31
E3
E13
E18
E21
E20
E30
E16
E12
E45
Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6

66.
67.
68.

VCH136
VCH78
VCH122

Carrer Muralla del Castell 28
Ca Vallmoll
Casa Mitjaret (arquitecte Vives)

Carrer Muralla del Castell 28
Carrer Carnisseria 20 / Carrer dels Jueus
Carrer dels Metges 30-32

Habitatge
Habitatge
Habitatge u

Habitatge
Habitatge
Habitatge u

XIX-XX
XX
1916

Annex 6
E52
E61

69.
70.

VCH75
VCH-123

Ca Català (Ca Puig Busquets)
Carrer Muralla de Sant Antoni 42

Carrer Carnisseria 31 / Costa del Puntarró 1
Carrer Muralla de Sant Antoni 42

Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge

XX
XX (arquitecte Vives)

E56
--

Antic Hospital de Sant Roc

Carrer Jaume Huguet 1

Religiós-Equip.

Equipament

XVI-XVIII

E22

Arquitectura d’equipaments
71.

VCH8
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

VCH18
VCH4
VCH30
VCH120

Ca Sagarra
Casa de la Vila
Centre de Lectura
Cooperativa agrícola

Plaça del Blat 9
Plaça del Blat 1
Carrer de la Cort 44
Plaça del Carme 9

Habitatge
Equipament
Seu entitat
Seu Societat Agrícola

Equipament
Equipament
Seu entitat
Administratiu

XIII-XVII
XIII-XIX
XIX
1907

E4
E2
E11
E79

Arquitectura industrial
76.
VCH46

Fàbrica tèxtil (local Colla Joves)

Muralla del Castell 32

Industrial

Local Social

XIX-XX

---

Usos terciaris
77.
VCH35
78.
VCH51

“Cine Valls”
Farmàcia Viscasillas

Plaça El Pati 3 / Muralla Sant Antoni 68
Carrer de la Peixateria 9 / Carrer Forn Nou

Recreatiu
Comercial/Habitatge

--Comercial/Habitatge

1929-1932
XIX

E19
---

Elements concrets
79.
VCH83
80.
VCH133
81.
VCH61
82.
VCH101
83.
VCH105

Cap de pedra i arc
Portalada de pedra
Font de la plaça del Blat
Font de Sant Antoni
Font

Carrer Carnisseria 1 / Sant Antoni
Carrer dels Metges 14
Plaça del Blat / Carrer Major
Carrer Sant Sebastià 1 (església de St. Antoni)
Carrer Sant Sebastià / Muralla de Sant Francesc

XIV
XIX-XX
1891
1917
1929

Annex 6
Annex 6
D1
D4
D7

84.
85.

Font de la Plaça de l’Oli
Escultures vàries

Plaça de l’Oli / Carrer Peixateria
Vàries

XX
vàries

D2
--

Jaciments
86.
V84
87.
V85

Vila romana del Vilar
Poblat ibèric del Vilar

Plaça de la vila romana
Voltants de l’estació de Valls

Romà
Ibèric

D35
D35

Arquitectura militar
88.
V62

Antic Quarter

Plaça del Quarter 1

Militar

Docent

XVIII-XX

E129

Arquitectura religiosa
89.
V56
90.
V02

Edifici i capella de les CMT
Església i convent de Sant Francesc

Carrer Gns St Gabriel 2 / Muralla del Castell 37
Plaça de Sant Francesc 1-2

Religiós-Assist.
Religiós

Habitatge
Cap

1890
XVI-XVIII

E90
E87,88

Església i convent del Carme
Església i convent dels Caputxins
Monestir de la Presentació
Cementiri de l’hospital militar

Plaça del Carme 4-5
Passeig dels Caputxins 20 / Ctra. Del Pla
Plaça del Portal Nou 20

Religiós
Religiós
Religiós

Religiós-educatiu
Religiós-educatiu
---

XIV-XVIII
XIV-XVIII
1940 (1680)

E78
E122
---

Arquitectura residencial
94.
V11
95.
V23
96.
V52

Ca Montserrat Cuadrada
Ca Huguet
Ca Martí (adoberia)

Costa del Portal Nou 5A
Carrer del Progrés 10-12
Carrer Muralla de Sant Antoni 105-107

Habitatge+Ind
Habitatge
Industrial-Habit

Equipament social
Habitatge
Habitatge-Comerç

XIV-XIX
XIX-XX (Vives)
XVIII

E105
-----

97.
98.
99.

V18
V47
V44

Cal Coco
Ca Domènech
Carrer de Sant Benet 19

Plaça del Portal Nou 15
Carrer Muralla de Sant Antoni 79
Carrer de Sant Benet 19

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge

1857
1852
1873

E109
E94
E103

100.

V75

Jardins de Massó (Ca Barrau)

Passeig de l’Estació 41

Habitatge

Equipament

XIX-XX

E128

72.
73.
74.
75.

VCH54
VCH-M

VALLS (V)

91.
92.
93.

V03
V73
V86

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

V53
V48
V49
V16
V17
V69
V15
V50
V55
V65
V64
V10
V87
V90
V66

Carrer Muralla de Sant Antoni 109
Carrer Muralla de Sant Antoni 81
Fàbrica i habitatge de l’industrial
Plaça Portal Nou 16
Plaça Portal Nou 17
Ca la Massona
Ca Florensa
Ca Xapes (habitatge de l’industrial)
Cal Blasi
Carrer Anselm Clavé 29
Casa Claravalls
Carrer Montserrat 13 / Costa del Portal Nou
Ca Romeu
Carrer Boronat 1
Carrer Bisbe Palau 15

Carrer Muralla de Sant Antoni 109
Carrer Muralla de Sant Antoni 81
Muralla de Sant Antoni 83 / Paborde 14
Plaça Portal Nou 16
Plaça Portal Nou 17
Passeig dels Caputxins 10
Plaça Portal Nou 22
Muralla de Sant Antoni 95
Muralla del Castell 65 / Raval dels Filadors
Carrer Anselm Clavé 29
Carrer Anselm Clavé 33
Carrer Montserrat 13 / Costa del Portal Nou
Carrer de l’Avenir 2
Carrer Boronat 1
Carrer Bisbe Palau 15

Habitatge
Habitatge
Industrial+Hab
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge+Ind
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Cap
Cap
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cap
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cap

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XX (Noucentista)
XX
1906
XX
XX
1916 (Martinell)
XX
XX (Vives)
XX (Vives)
1960

E98
E95
E96
E108
E108
E123
E107
E97
----E134
E106
--Annex 6
---

Biblioteca popular
Cementiri Municipal
Col·legi de la Candela
Teatre Principal
Col·legi Claret
Antic asil Germanetes dels Pobres
Antic Hospital de Sang
Capella del Cor de Maria

Passeig dels Caputxins 47
Carretera del Pla 90
Passeig dels Caputxins 16
Carrer Jaume Huguet 10
Plaça de la Creu / Ctra. del Pla 39

Equipament
Cementiri
Educatiu
Teatre
Sanitari / Assistencial

Equipament
Cementiri
Educatiu
Teatre
Docent

1918
1862
1931-34 / 2008
1845
1889

E124
E130
E125
E131
---

Carrer Cor de Maria 2-4

Docent-Religiós

Docent-Religiós

XX

---

Usos terciaris
122.
V61

Antic Banc de Valls

Plaça Font de la Manxa 12

Administratiu

Administratiu

XIX

E126

Arquitectura industrial
123.
V40
124.
V35
125.
V31
126.
V30
127.
V34
128.
V24
129.
V51
130.
V45

Molí de Farigola
Molí de la Font d’en Bosch
Molí del Mig
Molí d’en Bella
Adoberia medieval
Ca Rull
Ca Xapes
Carrer de Sant Benet 21

Raval de Farigola 26
Partida Irles
Camí dels Molins 1
Camí dels Molins 3
Font d’en Bosch-Partida Irles
Carretera de Tarragona 16
Muralla de Sant Antoni 97
Carrer de Sant Benet 21

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

Cap
Cap
Sanitari
Cap
Cap (ruïna)
Industrial
Cap (Equipament)
Cap (ruïna)

XIII-XVIII
XIII-XIV
XIII-XIV
XIII-XIV
XIV-XVII
XIX-XX
XIX-XX
XIX

--------------E104

131.
132.

V29
V21

Conjunt de la Fàbrica del Gas
Ca Clols

Carrer del Gas s/n
Carretera de Tarragona 14

Industrial+Hab.
Industrial

Habitatge-Cap
Cap

XIX-XX
XIX-XX

-----

133.
134.

V25
V19

La Hidràulica Vallense
La Licorera Vallense

Carretera de Tarragona 18
Carretera de Tarragona 6

Industrial
Industrial

Cap (industrial)
Cap (industrial)

XIX-XX
XIX-XX

-----

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Arquitectura d’equipaments
116.
V72
117.
V81
118.
V70
119.
V60
120.
V88

121.

V46
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BCIL 2008
BCIL 2008

BCIL 2008

Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

V43
V80
V79
V89

Xemeneia de Ca Vallduví
Sindicat Vell (Sindicat dels rics)
Torre Galimany (Casa de les Punxes)
Habitatge i magatzem

Carretera de Montblanc 4
Carrer Marquès de Vallgornera 9
Carrer Gumà i Farran 2
Carretera de Tarragona 13

Industrial
Cooperativa agrícola
Industrial
Industrial

Aparcament
Cap
Magatzem

XIX
XX
XX
XX (arquitecte Vives)

D23
E121
E132
---

Infraestructures
139.
V77
140.
V41

Estació del Ferrocarril de Valls
Pont de Farigola

Plaça de l’Estació 1
Raval de Farigola

Equipament

Equipament

XIX
XIII-XIV

E127
E102

Elements concrets
141.
V05
142.
V06
143.
V09
144.
V67
145.
V63
146.
V83
147.
V-M

La Font viatgera
Sortidor de la Plaça del Carme
Font del Pont d’en Cabré
Monument als Xiquets de Valls
Escales de la Plaça del Quarter
Fonts de Mas Miquel
Escultures vàries

Plaça del Carme
Plaça del Carme
Costa del Portal Nou
Passeig dels Caputxins
Carrer Anselm Clavé / Germans Sant Gabriel
Parc de Mas Miquel
Vàries

1816
XX
XX
1968-1969
XX
XIX-XX
vàries

D5
D6
D21
--D27
D26
---

FONTSCALDES (F)
Jaciments
148.
F01

Forn Ibèric de Fontscaldes I

Polígon 3, parcel·les vàries

Ibèrica-romana

E148

Arquitectura religiosa
149.
F02

Església de Sant Simó

Carrer de l’Església 20, Fontscaldes

Religiós

Religiós

XIV-XIX

E145

Arquitectura residencial
150.
F03
151.
F08
152.
F07
153.
F06
154.
F09
155.
F15
156.
F17

Ca l’Anton
Can Simó
Carrer de la Font 1
Carrer de la Font 7
Ca l’Octavi
Carrer Major 1
Conjunt colonial

Carrer de la Font 4. Fontscaldes.
Carrer de l’Església 23, Fontscaldes
Carrer de la Font 1, Fontscaldes
Carrer de la Font 7, Fontscaldes
Carrer de l’Església 14. Fontscaldes.
Carrer Major 1, Fontscaldes
Carrer Major, 2-8, Fontscaldes

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Ruïna
Restauració
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XIV-XVIII
XIV-XVIII
XIV-XVIII
XVI-XVIII
XIX
XX
XX

E146
E147
--------Annex 6

Arquitectura d’equipaments
157.
F14

Casal Social

Carrer de Major 10. Fontscaldes.

Casal social

Casal social

XX (arquitecte Vives)

---

Arquitectura religiosa
158.
M03

Església de Sant Roc

Carrer de l’Església 2, Masmolets

Religiós

Religiós

XVI-XIX

E150

Arquitectura residencial
159.
M04

Cal Ganxo

Carrer de l’Església 13, Masmolets

Habitatge

Restauració

XVI-XIX

E149

135.
136.
137.
138.

MASMOLETS (M)
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

Arquitectura religiosa
160.
P01

Església de Sant Salvador

Plaça de l’Església 4, Picamoixons

Religiós

Religiós

1906

E143

Arquitectura residencial
161.
P03
162.
P05
163.
P10
164.
P06
165.
P13
166.
P19

Ca l’Orga de Picamoixons
Carrer Jesús 10
Cal Puató
Plaça de la Font 5
Mas Castellet
Dipòsit d’aigua i habitatge

Carrer Sant Isidre 3 / Diputat Orga 9
Carrer Jesús 10
Carrer de la Font 4
Plaça de la Font 5
Partida Coll de les Moles 4
Carrer Sant Josep / carrer Sant Isidre

Habitatge / Industrial
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Cap
Ruïna
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XVIII-XX
XIV-XVIII
1909
XX(Modernisme)
XVIII
XX

--E140
E142
E144
-----

Arquitectura industrial
167.
P17

Casa Tallers

Carrer del Rosari 21

Industrial / Habitatge

Habitatge

XX

---

Arquitectura d’equipaments
168.
P20

Antiga Societat Recreativa

Carrer Major 45

Casal social

Casal social

XX (arquitecte Vives)

E141

Elements concrets
169.
P11

Font i abeurador

Carrer de la Font

Font i abeurador

Font

1828

D22

Arquitectura religiosa
170.
RT24-4
171.
RT23-1

Ermita de Sant Jeroni
Ermita de Sant Llorenç

Polígon 24, parcel·la 182
Polígon 23, parcel·la 77

Religiós
Religiós / Habitatge

Ruïna
Cap

XIII-XVI
XIII-XVIII

P01
E156, D34, P01

Arquitectura residencial
172.
RT1-1
173.
RT1-2
174.
RT11-4
175.
RT11-5
176.
RT11-6
177.
RT11-1
178.
RT13-1
179.
RT14-2
180.
RT17-1
181.
RT17-2
182.
RT18-1
183.
RT24-5
184.
RT24-6
185.
RT24-7
186.
RT24-8
187.
RT24-9

Mas de Puató
Mas modernista amb mirador
Masia de Sarri
Masia de Cal Fideuer
Masia Els Quatre Vents
Hort de la Bandereta
Masia Gay
Masia de Rull
Masia de l’Esquilache
Masia d’origen medieval
Mas de Barrotes
Bosc de Peixets
Bosc de Dasca (Can Ferré Bigorra)
Bosc Català
Bosc de Moragas
Bosc de Can Pallarès

Polígon 1, parcel·la 120
Polígon 1, parcel·la 148
Polígon 11, disseminat
Polígon 11, parcel·la 21
Polígon 11, parcel·la 212
Polígon 11, parcel·la 43
Polígon 13, parcel·la 26
Polígon 14, parcel·la 88
Polígon 17, parcel·la 91
Polígon 17, parcel·la 164
Polígon 18, parcel·la 127
Polígon 24
Polígon 24, parcel·la 89
Polígon 24, parcel·la 133
Polígon 24, parcel·la 365 (125)
Polígon 24, parcel·la 114

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Hostal
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Magatzem
Cap
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cap
Habitatge
Habitatge
Cap
Cap
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XVI-XVIII
XX
XIX
XIX
XVIII
XVIII
XIX-XX
XX
XIX
XIII-XIV
XVIII
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XVIII-XIX
XIX-XX

----------------------E159
E159
E159
E159
E159

PICAMOIXONS (P)

RESTA DE TERME (RT)

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BCIL 2008

Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

RT24-10
RT24-11
RT24-12
RT24-13
RT24-14
RT24-15
RT24-16
RT24-17
RT24-18
RT24-19
RT24-20
RT24-21
RT24-22
RT29-1
RT30-1
RT30-2
RT30-3
RT30-4
RT30-5
RT30-6
RT30-7
RT31-3

Bosc de Ca Batalla
Villa Maria Luisa
Can Vila Brichs
Can Visiedo
Mas d’en Fidel Dasca
Ca Cameta
Bosc Dalmau
Masia Homs
Masia Magriñà
Masia Mitjaret
Bosc Vives Rodon
Bosc de Ca Cosidó o Vives Català
Antiga Masia Rodon
Masia dels Pins
Mon Repòs
Masia Gallardo
Masia
Ca la Cabalera
Masia Blasi Vallespinosa (Masia Selva)
Ca Blasi
Masia
Masia Roduan (Taller Busquets)

Polígon 24, parcel·la 203
Polígon 24, parcel·la 114
Polígon 24, parcel·la 194
Polígon 24, parcel·la 193
Polígon 24, parcel·la 115
Polígon 24, parce·la 126
Polígon 24, parce·la 127
Polígon 24, parcel·la 146
Polígon 24, parcel·la 266
Polígon 24, parcel·la 279
Polígon 24, parcel·la 212
Polígon 24, parcel·la 117
Polígon 24, parcel·la 267
Polígon 29, parcel·la 78
Polígon 30, parcel·la 19
Polígon 30, parcel·la 4
Polígon 30, parcel·la 5
Polígon 30, parcel·la 22
Polígon 30, parcel·la 24
Polígon 30, parcel·la 25
Polígon 30, parcel·la 38
Camí del Bosc 11, Polígon 31, parcel·la 115

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Centre menors
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge - Cultural

XIX-XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
1916
1897
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX

E159
E159
E159
E159
E159
E159
E159
------E159
E159
-----------------

Arquitectura industrial
210.
RT16-2
211.
RT21-4
212.
RT21-5
213.
RT16-3
214.
RT16-4
215.
RT18-2
216.
RT19-1

Molí d’Adrover
Molí de Claudi
Molí de la Granja
Molí de Móra
Molí del Cabiscol
Molí del Riu
Molí Nou

Polígon 16, parcel·la 558
Polígon 21, parcel·la 56
Polígon 21, parcel·la 93
Polígon 16, parcel·la 358
Polígon 16, parcel·la 319
Polígon 18, parcel·la 118
Polígon 19, parcel·la 87

Industrial
Industrial
Industrial / Habitatge
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial / Habitatge

Ruïna
Ruïna
Habitatge
Ruïna
Ruïna
Ruïna
Habitatge

XIII-XIV
XVIII-XIX
XII-XIX
XIII-XIV
XIII-XIV
XVI-XIX
XIX

---------------

Infraestructures
217.
RT14-3
218.
RT21-6

Canal de rec
Pont de Goi

Ctra. de Barcelona. Polígon 14, Kursaal.
Polígon 21, 9037. Ctra de Picamoixons.

D28
E153

219.

Pont del Camí Vell de Montblanc (2)

Polígon 24 , Ctra. Vella de Tgn a Montblanc

E155

Font de la Mineta
Font de Sant Bernat

Polígon 24, parcel·la 77
Polígon 20, parcel·la 47 (Doldellops)

D33
D31

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

RT24-23

Elements concrets
220.
RT24-24
221.
RT20-3
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BPU. Altres béns.
Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

Jaciments
1.
VCH126

Cementiri de l’Hort del Rector

Carrer del Mur

Funerari

Cap

XVI

---

Arquitectura militar
2.
VCH19
3.
VCH96

Refugi antiaeri de la Plaça del Blat
Refugi antiaeri

Plaça del Blat
Carrer de Sant Antoni 93

Militar
Habitatge

Cultural
Habitatge

Guerra Civil
Guerra civil

-----

Arquitectura Residencial
4.
VCH76
5.
VCH82
6.
VCH27
7.
VCH73
8.
VCH21
9.
VCH106
10.
VCH100
11.
VCH47
12.
VCH45
13.
VCH49
14.
VCH81
15.
VCH56
16.
VCH50
17.
VCH109
18.
VCH119

Ca Morató
Carrer de la Carnisseria 2
Ca Domènech (Forn del Roser)
Carrer d’Artús 1
Carrer de la Cort 17
Carrer Santa Úrsula 2-4
Carrer de Sant Antoni 62
Casa pont al pstge. d’en Gassó
Portalada Carrer Santa Anna 2
Carrer Forn Nou 11
Fusteria barroca i placa
Rajoles Sant Antoni i llinda 1724
Habitatge i porta adovellada
Cal Pebroter
Ca Panedès

Carrer Carnisseria 24 / Tomàs Caylà 2
Carrer de la Carnisseria / Carrer dels Jueus
Carrer de la Cort 27 / Muralla Sant Antoni 34
Carrer d’Artús 1
Carrer de la Cort 17
Carrer Santa Úrsula 2-4
Carrer de Sant Antoni 62
Carrer d’en Gassó 8
Carrer Santa Anna 2
Carrer Forn Nou 11 / Carrer del Roser
Carrer de la Carnisseria 6
Carrer Espardenyers 20 / Plaça de l’Oli
Carrer Forn Nou 9
Carrer dels Metges 1 / Carrer Flavià
Carrer del Carme 33 / Sant Francesc 27

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitage
Habitatge
Habitatge
Porta
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Ruïna
Habitatge
Habitatge
Porta
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cap
Habitatge
Habitatge

XIII-XX
XIII-XIX
XIV-XX
XIV-XIX
XIV-XX
XIV-XV
XVI
XVI-XVIII
XVI-XVIII
1639
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII-XIX
XIX

----Annex 6
----E73
E36
E40
E41
Annex 6
Annex 6
E27
----E77

19.
20.
21.

VCH115
VCH91
VCH92

Ca Plana
Ca Torner
Ca l’Avellanetes

Carrer dels Metges 11
Carrer de Sant Antoni 53
Carrer de Sant Antoni 55

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge

XIX
XIX
XIX

E59
E35
E35

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

VCH80
VCH104
VCH95
VCH42
VCH110
VCH124
VCH125
VCH28

Carrer de la Carnisseria 7
Carrer Sant Sebastià 5
Muralla del Castell 52
Ca Mallafré
Plaça de les Escudelles 3
Plaça de les Escudelles 2
Plaça de les Escudelles 1
Casa Ulldemolins (Català Roca)

Carrer de la Carnisseria 7 / Carrer del Carme
Carrer Sant Sebastià 5
Muralla del Castell 52
Carrer Gonzàlez Alba 9 / Plaça dels Alls
Plaça de les Escudelles 3
Plaça de les Escudelles 2
Plaça de les Escudelles 1
Carrer de la Cort 28

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XIX
1891
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX

E51
E70
E89
E24
-----

Habitatge
Habitatge

Cap
Habitatge

XX
XX

-----

30.
31.
32.
33.

VCH39
VCH138
VCH139
VCH141

Carrer d’en Bosc 39
Carrer d’en Bosc 34
Carrer Peixateria 15
Carrer Nou 12

Carrer d’en Bosc 39
Carrer d’en Bosc 34
Carrer Peixateria 15
Carrer Nou 12

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Cap
Cap
Comercial
Habitatge

XX
XX
XX
XVIII

Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6

VALLS CENTRE HISTÒRIC (VCH)
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

VCH142
VCH127
VCH128
VCH129
VCH130
VCH137

Carrer de la Figuereta 4
Ca Ribas
Guaitador de façana i balcó
Balcó i porta balconera
Barana de balcó sol i lluna
Portalada de planta baixa

Carrer de la Figuereta 4
Carrer de la Cort 38
Carrer de Sant Antoni 63
Carrer de Sant Antoni 89
Carrer Sant Pere 7
Carrer Muralla del Castell 40

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XIX-XX
XIX-XX
XVIII-XX
XVIII-XX
XVIII-XX
XVIII-XIX

Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6

Botigues

Vàries

Comercial

Comercial

vàries

---

Arc gòtic mitgera
Arc gòtic mitgera
Font de Ferro
Font
Font del carrer de la Cort
Font del Mur
Fornícules
Plaques commemoratives
Llindes s. XVIII

Carrer de Sant Antoni 39 / Peixateria 25
Carrer de Sant Antoni 20
Carrer Tomàs Caylà
Plaça de les Escudelles
Carrer de la Cort / Carrer de la Peixateria
Carrer de Sant Antoni 95
Vàries
Vàries
Vàries (Escudelles 7, St Francesc 49-51, Sant Oleguer...)

XIII-XV
XII-XIV
1951
1956
XX
XX
vàries
vàries
vàries

----D3
----Annex 6
Annex 6
Annex 6
Annex 6

Jaciments
50.
V07
51.
V92

Ermita i cementiri de Sta. Magdalena
Cementiri Vell

Ctra. de Picamoixons 65
Carrer Mossèn Martí 34

Religiós
Cementiri

Cap
Cap

XIII
XIX

--1818-1862

Arquitectura residencial
52.
V12
53.
V54
54.
V38
55.
V13
56.
V26
57.
V27

Casa pont
Carrer Muralla de Sant Antoni 111
Ca Puig
Costa del Portal Nou 4
Carretera de Tarragona 25b
Carretera de Tarragona 29

Costa del Portal Nou 14
Carrer Muralla de Sant Antoni 111
Raval de Farigola 15
Costa del Portal Nou 4
Carretera de Tarragona 25b
Carretera de Tarragona 29

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Ruïna
Cap
Habitatge
Habitatge

XVIII
XIX
XIX
XIX
XX
XX

--E99
E101
-------

Arquitectura industrial
58.
V14
59.
V22
60.
V42
61.
V43
62.
V39

Ca Barrau
Magatzem
Molí de Çaselada
Xemeneia
Xemeneies

Carrer Muralla de Sant Antoni 1
Carretera de Tarragona 11
Partida Irles 27
Plaça Jaume I
Raval de Farigola 17-19

Industrial / Habitatge
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

Habitatge
Magatzem
Ruïna

XX
XX
XIII-XIX
XIX
XIX

-----------

Infraestructures
63.
V32

Murs de contenció del torrent

Torrent de Sant Francesc (Ctra. Tarragona)

Infraestructura

Infraestructura

XVI

---

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Usos terciaris
40.

VCH-B

Elements concrets
41.
VCH88
42.
VCH86
43.
VCH70
44.
VCH107
45.
VCH23
46.
VCH134
47.
VCH-F
48.
VCH-P
49.
VCH-LL

VALLS (V)
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Codi

Element

Adreça

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

V33
V76
V8

Pont de Sant Francesc
Pont del Ferrocarril
Pont d’en Cabré

Plaça de Sant Francesc
Estació (torrent del Catllar)
Costa del Portal Nou

Pont
Pont
Pont

Pont
Pont
Pont

XIX
XIX
XIV-XIX

-------

Font (col·legi La Candela)
Font del Sant Pou
Font de Santa Magdalena
Conjunt de llindes s. XVIII

Carretera del Pla 31-33
Habitatges Verge de la Candela
Carretera de Picamoixons / carrer Santa Magdalena
Vàries

XX
XX
XX
XVIII

D24
D25
Annex 6
D10, D11, D14

Arquitectura Residencial
71.
F5
72.
F4
73.
F10
74.
F11

Carrer de la Font 13
Carrer de la Font 15
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 8

Carrer de la Font 13
Carrer de la Font 15
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 8

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

XVI-XVIII
XVI-XVIII
XVI
XX

---------

Arquitectura Industrial
75.
F16

Forn de calç de Fontscaldes

Polígon 2, parcel·la 14. La Pedrera.

Industrial

Ruïna

XIX-XX

---

Infraestructures
76.
F12

Pont

Polígon 2, 9008.

Elements concrets
77.
F13

Monòlit commemoratiu

Polígon 2, parcel·la 53.

XX

---

Jaciment Veïnat de Masmolets

Nucli de Masmolets

Ibèrica-romana

---

Jaciments
79.
P18
80.
P14

Jaciment terreny dels Hereus
Jaciment Picamoixons I

Carrer de la Font, Polígon 21
Polígon 1, parcel·la 141

Prehistòrica

-----

Arquitectura Residencial
81.
P02
82.
P07
83.
P09

Casa pairal
Plaça de la Font 11
Carrer Major 20

Carrer Diputat Orga 3
Plaça de la Font 11
Carrer Major 20

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Restauració
Habitatge
Habitatge

XIV-XIX
XX
XX

-------

84.

Carrer Major 28

Carrer Major 28

Habitatge

Habitatge

XX

---

Basaments de pedra i murs
Pont de les Roxelles

Carrer Diputat Orga / Jesús
Polígon 21

XIX-XX

-----

64.
65.
66.

Elements concrets
67.
V71
68.
V74
69.
V91
70.
V-LL

FONTSCALDES (F)

---

MASMOLETS (M)
Jaciments
78.
M01

PICAMOIXONS (P)

P08

Infraestructures
85.
P04
86.
P15
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Codi

Element

Adreça

Època

PGOU 1988

Rentadors de Picamoixons
Font del carrer Sant Salvador
Refugi antiaeri

Polígon 1, parcel·la 194.
Carrer Sant Salvador
Plaça de l’Església sn

1929
XX
XX

-------

Jaciments
90.
RT10-1
91.
RT10-2
92.
RT11-2
93.
RT11-3
94.
RT14-1
95.
RT16-3
96.
RT20-2
97.
RT21-1
98.
RT21-2
99.
RT21-3
100.
RT21-4
101.
RT21-5
102.
RT21-6
103.
RT24-1
104.
RT24-2
105.
RT24-3
106.
RT30-1
107.
RT25-1
108.
RT26-1
109.
RT31-2

La Font del Catllar
Jaciment de la Masia Figueras
Vila Romana dels Quatre Vents
Jaciment de l’Atalaia
Cementiri Jueu
Vila romana de Els Fontanals
Jaciment de El Coll Roig
Jaciment de El Cau del Serra
La Cantera o Bòbila d’en Piteu
Pont de Goi I,II,III,IV
Pont de Goi II
Pont de Goi III
Pont de Goi IV
Jaciment arqueològic Fontscaldes
Jaciment de la Plana d’en Berga
Jaciment del Mas de Roma
Jaciment de Masmolets
Jaciment Vila de Fontscaldes
Jaciment de la Verneda
Jaciment de El Burgar

Polígon 10, parcel·la 24
Polígon 10, parcel·la 68
Polígon 11, parcel·les 212,137,25
Polígon 11, parcel·la 71. Partida Ruanes.
Pol.14, P.87- Pol.15, P.156-157
Polígon 16, parcel·la
Polígon 20, parcel·la 18
Polígon 21, parcel·la 41
Polígon 21, parcel·la 79
Polígon 21, parcel·la 35,99,100,53
Polígon 21, parcel·la 99
Polígon 21, parcel·la 100
Polígon 21, parcel·la 53
N240, Km 24. Polígon 24, parcel·la 45.
Autovia A27,Km16-22. Polígon 24.
Polígon 24, parcel·la 228 (Masia de Roma)
Pol 24, p. – Pol29,p. –Pol30,p.
Polígon 25, parcel·la 33
Polígon 26, parcel·la 49
Polígon 31, parcel·la 81

Romana
Romana
Romana
Romana
XIII-XV
Romana
Diverses
Prehistòrica
Romana
Prehistòria
Romana
Romana
Prehistòria
Prehistòrica
Romana
Romana
Diverses
Romana
Romana
Romana

-----------------------------------------

Arquitectura Militar
110.
RT9-1

Estructures Camp d’aviació

Polígon 9, parcel·les 73, 77, 78, 119

Militar

Guerra Civil

---

Arquitectura Industrial
111.
RT30-8

Caseta RENFE

Polígon 30, parcel·la 106

Habitatge

XX

---

Infraestructures
112.
RT16-7
113.
RT27-1
114.
RT24-25

Pont del Camí Nou
Pont del Ferrocarril
Pont del Ferrocarril

Polígon 16, 9004. (accés Molí de Móra)
Polígon 27 (torrent de la Xamora)
Camí Vell Boscos de Valls. Polígon 24

XVI
XIX
XIX

-------

115.
116.

RT16-5
RT16-6

Pont dels Molins
Pont Trencat o de Barrotes

Camí dels Molins. Polígon 16.
Polígon 16 (Francolí)

XIII-XIV
XVI

-----

117.

RT21-7

Pont/Aqüeducte Molí de la Granja

Polígon 21, parcel·la 93.

XII

---

Elements concrets
87.
P12
88.
P21
89.
P22

Ús original

Ús actual

RESTA DE TERME (RT)

Cementiri
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Habitatge

118.

Codi

Element

Adreça

RT-R

Recs i rescloses

Varis

Ús original

Ús actual

Època

PGOU 1988

varies

---

El Catàleg de Béns 2011 està format per : 13 ambients, 23 Béns Culturals d’Interès Nacional, 222 Béns Culturals d’Interès Local i 118 altres béns.
La investigació i el treball de camp per a la redacció d’aquest Catàleg s’ha dut a terme entre els mesos de novembre de 2009 a desembre de 2011.
A l’octubre de 2012 s’ha revisat amb l’incorporació d’elements de l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet, objecte d’estudi per part de l’Institut d’Estudis Vallencs per a la commemmoració del 125è aniversari del seu naixement.
Durant l’any 2015 i 2016 s’ha completat el treball de camp i s’ha revisat el document amb la incorporació d’elements de l’Annex 6 (catàleg previ) i d’altres resultat d’al·legacions.
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II. NORMATIVA
Índex de la normativa
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit territorial
Article 2. Marc legal del Catàleg
Article 3. Àmbit temporal del catàleg
Article 4. Caràcter de les determinacions del Catàleg
Article 5. Criteris d’interpretació
Article 6. Documents del Catàleg i valor normatiu
TÍTOL SEGON: OBJECTE DE PROTECCIÓ, CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS I NIVELLS DE PROTECCIÓ
Article 7. Àmbit de protecció
Article 8. Béns inclosos
Article 9. Proporcionalitat i criteris operatius de la protecció
Article 10. Incorporació de nous béns
Article 11. Classificació dels béns
Article 12. Nivells de protecció
Article 13. Centre Històric
Article 14. Conservació del patrimoni medieval
Article 15. Jaciments
TÍTOL TERCER: INTERVENCIONS EN ELS BÉNS PROTEGITS I RÈGIM JURÍDIC
Article 16. Obres i tipus d’intervencions
Article 17. Definició d’unitat edificatòria i de formalisme arquitectònic
Article 18. Tipologia de la intervenció i prohibició d’enderroc
Article 19. Intervencions permeses en béns catalogats com a BCIN
Article 20. Intervencions permeses en béns catalogats com a BCIL o BPU
Article 21. Obres i tipologia d’actuació en edificis amb valors d’estructura tipològica
Article 22. Obres i tipologia d’actuació en edificis amb valors de façana

TÍTOL CINQUÈ: RELACIÓ ENTRE PROTECCIÓ I PLANEJAMENT
Article 30. Relació entre protecció i planejament
Article 31. Usos
Article 32. Plans que incloguin en el seu àmbit elements protegits
TÍTOL SISÈ: RÈGIM JURÍDIC
Article 33. Aspectes referents a la transmissió
Article 34. El deure legal de conservació
Article 35. Finalitats de la conservació
Article 36. Deures dels titulars
Article 37. Límits al deure de conservació
Article 38. Incompliment del deure de conservació
Article 39. Multes coercitives
TÍTOL SETÈ: GESTIÓ DELS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL
Article 40. Gestió dels béns culturals d’interès local expropiats per incompliment del deure de conservació
TÍTOL VUITÈ: MESURES PER A FER EFECTIU EL DEURE DE CONSERVACIÓ
Article 41. Execució del deure de conservació
Article 42. Reparació de danys causats
Article 43. Règim d’execució forçosa
Article 44. Suspensió d’obres
Article 45. Règim sancionador
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Única

Article 23. Intervencions permeses en ambients catalogats
Article 24. Instal·lacions i altres
Article 25. Declaracions de ruïna
Article 26. Descatalogacions
TÍTOL QUART: LLICÈNCIES
Article 27. Documentació de llicències en edificis protegits
Article 28. Documentació de llicències en façanes catalogades
Article 29. Documentació de llicències dins del Barri Antic
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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 Terme Municipal de Valls.
2. L’àmbit territorial és tot el terme municipal de Valls.
ARTICLE 2. Marc legal del Catàleg
Aquest Catàleg queda emmarcat pels següents Decrets i Lleis:

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,…”
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. Legislació urbanística:
1.1 LUC: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

1. El Catàleg entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
2. El Catàleg serà vigent fins que no es produeixi la seva revisió.

1.2 RLUC: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
1.3 TRLU: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme

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.

2. Legislació patrimonial:
2.1 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).
2.2 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).
2.3 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.
2.4 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).
2.5 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.
2.6 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

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. En cas de contradicció entre les fitxes del Catàleg i la normativa general del POUM, prevaldrà el que determina la fitxa
del Catàleg.
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.

protegir...”
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TÍTOL SEGON: OBJECTE DE PROTECCIÓ, CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS I NIVELLS DE PROTECCIÓ
ARTICLE 7. Àmbit de protecció

ARTICLE 10. Incorporació de nous béns

El Catàleg regula la conservació, millora, restauració, protecció i defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics del
patrimoni arquitectònic del terme municipal de Valls i dels seus elements urbans i naturals d’interès.

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.

ARTICLE 8. Béns inclosos

2. Qualsevol inclusió o exclusió d’un bé en el Catàleg de béns a protegir del municipi de Valls 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 la
de patrimoni cultural català, complirà les següents condicions:

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, trascendència 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 o
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 o
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.

a) Incloure un informe previ de la 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 2011, es divideix en quatre 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:
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.
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 habitatnts, 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 plans d’urbanisme. El Departament de Cultura
de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
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.

En general, dins de l’àmbit del Centre Històric i el tomb de ravals, com a elements a protegir i conservar en edificis no
específicament inclosos en el Catàleg cal incloure els arcs medievals, portalades de pedra, llosanes de balcó, ampits de finestres,
llindes i dintells de finestres o balcons de pedra, elements de forja i tots aquells elements arquitectònics de pedra o fusta
treballats o decorats, i aquells que es puguin trobar en els processos d’obres de reforma o enderrocaments.

ARTICLE 14. Conservació del patrimoni medieval

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)

1. Tots els immobles inclosos dins l’àmbit d’actuació del present Catàleg hauran de preservar les restes medievals que
continguin.
2. Qualsevol intervenció en les edificacions afectades pel perímetre de la muralla (Mur Vell i Muralla segle XIV) requeriran
d’informes arqueològics previs a qualsevol intervenció. Tota intervenció que afecti la muralla, o qualsevol dels altres béns amb la
categoria de BCIN, ha de ser examinada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura que n’és
l’òrgan competent.
3. Les restes catalogades com a BCIN i BCIL no poden ser destruïdes, ja que s’han de preservar i incorporar-les dins de les
intervencions dels edificis i només admetre la incompatibilitat en casos excepcionals. De la mateixa manera cal conservar les
restes amb altres proteccions. En el cas d’incompatibilitat de les restes medievals BCIN i BCIL, la descatalogació l’ha d’autoritzar
l’òrgan competent, mentre que per a les restes amb altres proteccions s’ha de redactar un informe aquest supòsit i ha de tramitarse seguint la normativa sectorial existent.

a) Es conserven documentalment les característiques, tipologia i entorn del bé protegit, mitjantçant fotografies i plànols
(façanes, plantes i seccions) de l’estat actual de l’edificació.

4. Totes les restes medievals s’hauran de conservar també documentalment mitjantçant fotografies i plànols. Encara que les
restes medievals no siguin BCIN o BCIL tindran la consideració de restes arqueològiques i caldrà que el seu tractament sigui
autoritzat pel Departament de Cultura.

b) Tots els elements inclosos al Catàleg de Béns 2011 tenen protecció documental. Qualsevol intervenció en els béns
catalogats, requerirà d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i de detall.

ARTICLE 15. Jaciments

c) Totes les baixes proposades en aquest Catàleg 2011, 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 30
de 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.

ARTICLE 13. Centre Històric

2. Qualsevol intervenció en un jaciment, tingui consideració de BCIL o BPU, haurà de ser informada per la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.
3. Els jaciments es delimiten als plànols amb l’àmbit que consta actualment a l’inventari del Servei del Patrimoni Arqueològic de
la Generalitat, i està subjecte als possibles canvis que el servei d’arqueologia pugui establir com a resultat de futures
intervencions.
4. El tractament de les restes no extretes també ha de ser informada per la Direcció General.

Tot l’àmbit comprès dins el traçat de la muralla de Valls, Centre Històric de Valls (codi VCH), és considerat zona d’expectativa
arqueològica. Seran necessàries intervencions arqueològiques quan s’afecti el subsòl o parts estructurals d’edificis d’origen
medieval d’aquest àmbit.

1. Aquest Catàleg incorpora les àrees d’expectativa arqueològica (jaciments) segons el Servei del Patrimoni Arqueològic de la
Generalitat de Catalunya (e-Gipci). A part d’aquestes s’han afegit com a àrea d’expectativa arqueològica, aquelles zones de la que
es coneix que queden vestigis o restes de diferents èpoques, entre elles la zona on es coneix que hi havia el Cementiri Jueu,
l’Ermita i Cementiri de Santa Magdalena i el Cementiri de l’Hospital Militar.

5. Les esglésies, ermites i d’altres edificacions antigues (principalment masies i molins d’origen medieval) i el seu entorn, són
susceptibles de contenir restes arqueològiques, per tant l’àmbit i l’entorn d’aquestes construccions tenen la consideració d’àrees
d’expectativa arqueològica i la corresponent protecció.
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6. Els terrenys situats a l’entorn de l’anomenat Forn Ibèric de Fontscaldes són subzona de protecció arqueològica. Aquesta
subzona té la categoria de BCIL. L’àmbit és el definit en els plànols i podrà ser precisat o variat en raó de les dades d’excavació
que es vagin obtenint, mitjantçant la tramitació d’un Pla Especial de Protecció que contindrà els documents gràfics i justificatius
necessaris. Aquest Pla Especial podrà declarar d’interès públic les restes arqueològiques i les finques on es troben i facultar per
tant, la seva expropiació, així com limitar els usos admesos i les condicions d’edificació establertes en aquest tipus de sòl. En la
tramitació del Pla Especial s’exigirà l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat. Per la redacció d’aquest Pla
Especial es faculta l’administració actuant a ocupar temporalment els terrenys amb subjecció a les compensacions establertes a
la Llei d’expropiació forçosa i l seu reglament.

TÍTOL TERCER: INTERVENCIONS EN ELS BÉNS PROTEGITS
ARTICLE 16. 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.
4.1 Modernització: Milloren les condicions d’habitabilitat d’un edifici o d’una part, mitjantçant la substitució o
modernització de les seves instal·lacions, la redistribució del seu espai interior, tot mantenint les seves característiques
morfològiques.
4.2 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.
4.3 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 gàl·libs 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 gararanteixin 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.
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.
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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 històricoarqueològica, etc).

“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.

ARTICLE 17. 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

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.

arquitectònic o en les qualificacions i gàl·libs proposats pel planejament en vigència, es considera com a límit l’eix central de la
parcel·la.

c. S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espaial, volumètriques i morfològiques més

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.

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.

ARTICLE 18. Tipologia de la intervenció i prohibició d’enderroc

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.

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:

remarcables del bé.

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) 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.

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.
3. 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.
Article 36. Autorització dels canvis d’ús:

ARTICLE 19. 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.
2. En els BCIN es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei 9/1993 permet. En concret:

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. “
3. 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
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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.
4. 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 20. 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 9/1993
permet 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 i 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 21. Obres i tipologia d’actuació en edificis amb valors d’estructura tipològica
1. Es poden realitzar els següents tipus d’obres:

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 22. 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 23. 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 BCIN, 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.

ARTICLE 24. Instal·lacions i altres

a) de manteniment, consolidació i modernització, sempre i quan es mantinguin els valors que justifiquen la protecció.
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.

1. Les ordenances municipals correponents hauran de definir la regulació específica aplicable als edificis protegits per aquest
Catàleg en matèria de:
a) la col·locació de publicitat, rètols, tendalls 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.
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2. 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 infrastructures 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 25. Declaracions de ruïna

TÍTOL QUART: LLICÈNCIES
ARTICLE 27. 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.

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.

b. Reportatge fotogràfic complert de l’edificació existent i del seu entorn.

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 28. Documentació de llicències en façanes catalogades
ARTICLE 26. 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. L’inici del tràmit de descatalogació d’un bé no implica que es resolgui favorablement. La Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural Català pot acordar NO aprovar la descatalogació d’un BCIL.

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.
b. 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.

ARTICLE 29. Documentació de llicències dins del Barri Antic
Donat que tot el Centre Històric de Valls és considerat àrea d’expectativa arqueològica, totes les sol·licituds de llicència per
actuacions arquitectòniques en edificis protegits dins de l’àmbit del Barri Antic (codis VCH) que exigeixen un projecte tècnic,
complimentaran l’establert a les disposicions generals al respecte i a l’article 27, i en particular necessitaran d’un informe
arqueològic previ.

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

TÍTOL CINQUÈ: RELACIÓ ENTRE PROTECCIÓ I PLANEJAMENT

TÍTOL SISÈ: RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 30. Relació entre protecció i planejament

ARTICLE 33. Aspectes referents a la transmissió

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.

1. L’Ajuntament pot exercir el dret de tempteig sobre les transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol dret real:

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.

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 Valls fefaentment, llur intenció de transmetre els béns o
drets.

ARTICLE 31. 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.

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 34. El deure legal de conservació
1. 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.

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 32. 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.

ARTICLE 35. 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 Valls 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 36. 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)
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
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ARTICLE 37. Límits al deure de conservació

TÍTOL SETÈ: GESTIÓ DELS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

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 Valls 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.

1. L’ajuntament pot rehabilitar directament els edificis adquirits per expropiació forçosa mitjantçant qualsevol de les tècniques de
gestió directa atribuïdes per la Llei als ens locals.

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.

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.

ARTICLE 38. Incompliment del deure de conservació

3. Es pot establir un cens enfitèutic en favor del rehabilitador, persona física o entitat jurídica, en els termes de la legislació civil
catalana.

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.

ARTICLE 40. Gestió dels béns culturals d’interès local expropiats per incompliment del deure de conservació

4. Per a rehabilitar edificis expropiats es pot constituir un consorci.

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 39. 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 VUITÈ: MESURES PER A FER EFECTIU EL DEURE DE CONSERVACIÓ

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ARTICLE 41. Execució del deure de conservació

Única

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.

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.

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.

En tant no es redacti i s’aprovi l’expedient de descatalogació, la protecció vigent serà la considerada per l’Inventari del Servei de
Patrimoni.

3. En el cas de perill imminent l’Ajuntament de Valls 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 42. 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 43. 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 44. 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 45. 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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LLISTAT DE BÉNS SEGONS CODI
AMBIENTS
Codi
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

BCIN

Fitxa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom de l’element
El Call
Plaça de l’Oli
Plaça del Blat
Plaça El Pati
Carrer de la Cort
Carrer de l’Església
Carrer de Sant Antoni
Carrer del Carme
Façanes de la plaça de St. Francesc
Zona industrial de la carretera de Tarragona
Carrer Muralla de Sant Antoni
Hort de Tondo
Masmolets

Adreça
Carrer del Call / Carrer dels Jueus, Valls Centre Històric
Plaça de l’Oli, Valls Centre Històric
Plaça del Blat, Valls Centre Històric
Plaça El Pati, Valls Centre Històric
Carrer de la Cort, Valls Centre Històric
Carrer de l’Església
Carrer de Sant Antoni
Carrer del Carme
Plaça St Francesc 4,5,6,7,8,9
Carretera de Tarragona 2-28
Carrer Muralla de Sant Antoni
Aparcament Barri Vell. Valls.
Nucli urbà

Codi
V04

Fitxa
20

Nom de l’element
Escut del Carme 1678

Adreça
Carrer Parellades / Mur de contenció torrent

M01

21

Castell de Masmolets

Carrer de l’Església 2, Masmolets

RT20-01
RT15-01

22
23

Granja de Doldellops
Creu del Camí de Vallmoll

Polígon 20, entre parcel·les 46 i 47
Polígon 15, 2093 (camí)

Carrer Major 10 / Carrer d’en Simó 11
Carrer Sant Antoni 33 / Carrer Peixateria
Església de Sant Antoni. Carrer Sant Sebastià.

Codi
VCH4
VCH5
VCH6
VCH7
VCH8
VCH9
VCH10
VCH11
VCH12
VCH13
VCH14
VCH15
VCH17
VCH18
VCH20
VCH22
VCH24
VCH26
VCH29
VCH30
VCH31
VCH32
VCH33

Fitxa
73
22
19
23
71
29
3
10
17
2
7
16
1
72
49
25
50
9
60
74
54
59
51

Nom de l’element
Casa de la Vila
Casa de Santes Creus
Ca Foraster-Dasca
Ca l’Español del carrer de la Cort
Antic Hospital de Sant Roc
Ca Valentí (Antiga Clínica Prats)
Rectoria de Sant Joan
Ca Teixidor / Ca Móra
Carrer de Sant Antoni 33
Església de Sant Antoni Abat
Antic estudi
Ca Pontarró
Arcs del Celler del Paborde
Ca Sagarra
Ca Dasca-Moragas
Ca Gallissà
Ca Vilamajor
Ca Padró
Ca Salat
Centre de Lectura
Ca Clols
Ca Pi
Ca Cameta del Pati

Adreça
Plaça del Blat 1
Carrer de la Cort 3 / Muralla de Sant Antoni 14
Carrer de la Cort 5 / Muralla Sant Antoni 16a
Carrer de la Cort 66
Carrer Jaume Huguet 1
Carrer d’en Bosc 5 / Santa Anna / Monges
Carrer de l’Església 2
Carrer Major 10 / Carrer d’en Simó 12
Carrer de Sant Antoni 33 / Peixateria
Carrer de Sant Antoni 54 / Carrer Sant Sebastià
Carrer de l’Església 25 / Carrer dels jueus
Costa del Puntarró 4-6
Carrer de l’Escrivania 1-3-5
Plaça del Blat 9
Carrer la Cort 1 / Muralla Sant Antoni 10
Carrer de la Cort 16 / Carrer Peixateria 2
Carrer de la Cort 18 / Carrer Peixateria
Carrer de la Cort 22
Carrer de la Cort 43
Carrer de la Cort 44
Carrer de la Cort 47 / Muralla St. Antoni 50
Carrer de la Cort 68
Plaça El Pati 1

Codi
VCH1

Fitxa
1

VCH2
VCH3
VCH4
VCH5
VCH6
VCH7
VCH8

2
4
5
6
7
8
9

Nom de l’element
Muralla de Valls
Portal de Llobets
Portal de Sant Miquel
Castell de l’Arquebisbe
Capella del Roser
Escut de la vila
Escut de Santes Creus
Escut dels Gornals (Ca Dasca)
Escut de Ca l’Espanyol
Escuts de l’Antic Hospital de Sant Roc

Adreça
Muralla del Castell/St. Francesc/del Carme/St. Antoni
Muralla de Sant Francesc
Muralla de Sant Antoni
Plaça el Pati11/Jaume Huguet/Jaume Mercadé
Carrer de la Cort 24
Façana Ajuntament. Costa de l’Església.
Casa de Santes Creus. Carrer de la Cort 3.
Carrer de la Cort 5
Carrer de la Cort 66
Carrer Jaume Huguet 1

VCH9
VCH10

10
11

Escut de la Vila i escut heràldic
Escuts de la Vila

Antiga clínica Prats. Carrer d’en Bosch 5.
Carrer de l’Església 2

VCH11
VCH12
VCH13

12
13
14

Escut dels Teixidor
Escut heràldic
Escut dels Antonians

VCH14
VCH15
VCH16

15
16
3

Escut dels Masdovelles
Escut dels Pontarró
Església Arxiprestal de Sant Joan

Antic Estudi. Carrer de l’Església 25 / Carrer dels Jueus
Costa del Puntarró 4-6
Plaça de l’Església 1

VCH34
VCH35
VCH36

55
77
57

Ca Gomà del Pati
“Cine Valls”
Ca la Massona del Pati

Plaça El Pati 2
Plaça El Pati 3 / Muralla Sant Antoni 68
Plaça El Pati 4

V01
V02
V03

17
18
19

Creu de Cames
Emblema del convent dels Franciscans
Escuts del Carme

Carrer Creu de Cames 25
Església de Sant Francesc
Església del Carme

VCH39
VCH40

56
45

Ca Jové
Ca Tost

Plaça El Pati 17 / González Alba
Carrer González Alba 1 / Carrer d’en Bosch

VCH41
VCH43

41
28

Ca Ribas
Ca Lleonard

Carrer González Alba 5 / Santa Anna 3
Plaça dels Alls 10

BCIN

BCIL
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BCIL

BCIL

Codi
VCH46
VCH48
VCH51
VCH53
VCH54
VCH55
VCH57
VCH59
VCH60
VCH61
VCH62
VCH63
VCH64
VCH65
VCH66
VCH67
VCH68
VCH69
VCH71
VCH72
VCH74
VCH75
VCH77
VCH78
VCH79
VCH83
VCH84
VCH85
VCH87
VCH89
VCH90

Fitxa
76
42
78
61
84
15
13
47
53
81
32
20
14
8
4
40
5
24
39
11
36
69
6
67
64
79
58
52
46
26
37

Nom de l’element
Fàbrica tèxtil (local Colla Joves)
Ca Serra de la Plana
Farmàcia Viscasillas
Ca Trenchs Jordà
Font de la Plaça de l’Oli
Casa pont al c. del Mercat
Casa pont al c. de la Verdura
Carrer Sant Oleguer 3
Ca Gomà (Ca Cartanyà-Benet)
Font de la plaça del Blat
Ca Carreras (Esparters)
Ca Mercadé
Casa pont al c. de l’Escrivania
Carrer dels Jueus 8
Casa pont carrer del Call
Ca Mossèn Pau Figuerola
Ca Ferran
Ca Moja
Ca Montserrat-Llopis
Carrer Tomàs Caylà 4
Ca Bella
Ca Català (Ca Puig Busquets)
Ca Robusté
Ca Vallmoll
Carrer Carnisseria 11-13
Cap de pedra i arc
Ca l’Orga
Ca Cartanyà
Cal Blanco
Ca Arnet
Ca Català

Adreça
Muralla del Castell 32
Carrer Nou 6-8
Carrer de la Peixateria 9 / Carrer Forn Nou
Carrer de la Peixateria 17
Plaça de l’Oli / Carrer Peixateria
Plaça de l’Oli 12
Carrer Espardenyers 16
Carrer Sant Oleguer 3
Plaça del Blat 7 / Carrer Sant Oleguer 1
Plaça del Blat / Carrer Major
Carrer d’en Simó / Carrer Major 6 (casa pont)
Carrer Major 12
Carrer dels Jueus 6
Carrer dels Jueus 8
Carrer de l’Església 11
Carrer de l’Església 4
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 19
Carrer Tomàs Caylà 9-11
Carrer Tomàs Caylà 4
Carrer Tomàs Caylà 1 / Costa del Puntarró 2b
Carrer Carnisseria 31 / Costa del Puntarró 1
Carrer Carnisseria 23
Carrer Carnisseria 20 / Carrer dels Jueus
Carrer Carnisseria 11-13
Carrer Carnisseria 1 / Sant Antoni
Carrer de Sant Antoni 4
Carrer de Sant Antoni 11
Carrer de Sant Antoni 37
Carrer de Sant Antoni 47
Carrer de Sant Antoni 52 / Sant Sebastià 2

VCH93
VCH97
VCH101

30
12
82

Ca Vives
Casa Fuster
Font de Sant Antoni

Carrer de Sant Antoni 69
Carrer de Sant Antoni 95
Carrer Sant Sebastià 1 (església de St. Antoni)

VCH102
VCH103
VCH105
VCH111

48
31
83
21

Ca Clariana
Ca Valentí
Font
Carrer Santa Margarida 2

Carrer Sant Sebastià 3
Carrer Sant Sebastià 8
Carrer Sant Sebastià / Muralla de Sant Francesc
Carrer Santa Margarida 2

Codi
VCH112
VCH113
VCH114
VCH116
VCH117
VCH118
VCH120
VCH121

Fitxa
34
35
18
27
38
44
75
33

Nom de l’element
Ca Dasca del carrer del Carme
Ca Garriga
Carrer del Carme 22
Ca la Mirona
Ca l’Avellà
Ca Tell
Cooperativa agrícola
Carrer dels Metges 23

Adreça
Carrer del Carme 4
Carrer del Carme 20
Carrer del Carme 22 / Carrer dels Metges
Carrer dels Metges 7 / Carrer del Carme28
Carrer dels Metges 5 / Carrer del Carme
Carrer del Carme 31
Plaça del Carme 9
Carrer dels Metges 23

VCH122
VCH123
VCH131
VCH132
VCH133
VCH135
VCH136
VCH140
VCH-M

68
70
62
63
80
65
66
43
85

Casa Mitjaret (arquitecte Vives)
Habitatge
Ca Claravalls
Carrer Carnisseria 16
Portalada de pedra
Carrer Muralla del Castell 14
Carrer Muralla del Castell 28
Carrer Tomàs Caylà 14
Escultures vàries

Carrer dels Metges 30-32
Muralla de Sant Antoni 42
Carrer Carnisseria 19
Carrer Carnisseria 16
Carrer dels Metges 14
Carrer Muralla del Castell 14
Carrer Muralla del Castell 28
Carrer Tomàs Caylà 14
Vàries

V02
V03
V05
V06
V09
V10
V11
V15
V16
V17
V18
V19
V21
V23

90
91
141
142
143
112
94
107
104
105
97
134
132
95

Església i convent de Sant Francesc
Església i convent del Carme
La Font viatgera
Sortidor de la Plaça del Carme
Font del Pont d’en Cabré
Carrer Montserrat 13 / Costa del Portal Nou
Ca Montserrat Cuadrada
Ca Florensa
Plaça Portal Nou 16
Plaça Portal Nou 17
Cal Coco
La Licorera Vallense
Ca Clols
Ca Huguet

Plaça de Sant Francesc 1-2
Plaça del Carme 4-5
Plaça del Carme
Plaça del Carme
Costa del Portal Nou
Carrer Montserrat 13 / Costa del Portal Nou
Costa del Portal Nou 5A
Plaça Portal Nou 22
Plaça Portal Nou 16
Plaça Portal Nou 17
Plaça del Portal Nou 15
Carretera de Tarragona 6
Carretera de Tarragona 14
Carrer del Progrés 10-12

V24
V25
V29

128
133
131

Ca Rull
La Hidràulica Vallense
Conjunt de la Fàbrica del Gas

Carretera de Tarragona 16
Carretera de Tarragona 18
Carrer del Gas s/n

V30
V31
V34

126
125
127

Molí d’en Bella
Molí del Mig
Adoberia medieval

Camí dels Molins 3
Camí dels Molins 1
Font d’en Bosch-Partida Irles
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BCIL

BCIL

Codi
V35
V40
V41
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V52
V53
V55
V56
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V69
V70
V72
V73

Fitxa
124
123
140
135
99
130
121
98
102
103
108
129
96
101
109
89
119
122
88
145
111
110
115
144
106
118
116
92

Nom de l’element
Molí de la Font d’en Bosch
Molí de Farigola
Pont de Farigola
Xemeneia de Ca Vallduví
Carrer de Sant Benet 19
Carrer de Sant Benet 21
Capella del Cor de Maria
Ca Domènech
Carrer Muralla de Sant Antoni 81
Fàbrica i habitatge de l’industrial
Ca Xapes (habitatge de l’industrial)
Ca Xapes
Ca Martí (adoberia)
Carrer Muralla de Sant Antoni 109
Cal Blasi
Edifici i capella de les CMT
Teatre Principal
Antic Banc de Valls
Antic Quarter
Escales de la Plaça del Quarter
Casa Claravalls
Carrer Anselm Clavé 29
Carrer Bisbe Palau 15
Monument als Xiquets de Valls
Ca la Massona
Col·legi de la Candela
Biblioteca popular
Església i convent dels Caputxins

Adreça
Partida Irles
Raval de Farigola 26
Raval de Farigola
Carretera de Montblanc 4
Carrer de Sant Benet 19
Carrer de Sant Benet 21
Carrer Cor de Maria 2-4
Carrer Muralla de Sant Antoni 79
Carrer Muralla de Sant Antoni 81
Muralla de Sant Antoni 83 / Paborde 14
Muralla de Sant Antoni 95
Muralla de Sant Antoni 97
Carrer Muralla de Sant Antoni 105-107
Carrer Muralla de Sant Antoni 109
Muralla del Castell 65 / Raval dels Filadors
Carrer Gns St Gabriel 2 / Muralla del Castell 37
Carrer Jaume Huguet 10
Plaça Font de la Manxa 12
Plaça del Quarter 1
Carrer Anselm Clavé / Germans Sant Gabriel
Carrer Anselm Clavé 33
Carrer Anselm Clavé 29
Carrer Bisbe Palau 15
Passeig dels Caputxins
Passeig dels Caputxins 10
Passeig dels Caputxins 16
Passeig dels Caputxins 47
Passeig dels Caputxins 20 / Ctra. Del Pla

V75
V77
V79

100
139
137

Jardins de Massó (Ca Barrau)
Estació del Ferrocarril de Valls
Torre Galimany (Casa de les Punxes)

Passeig de l’Estació 41
Plaça de l’Estació 1
Carrer Gumà i Farran 2

V80
V81
V83
V84
V85
V86

136
117
146
86
87
93

Sindicat Vell (Sindicat dels rics)
Cementiri Municipal
Fonts de Mas Miquel
Vila romana del Vilar
Poblat ibèric del Vilar
Monestir de la Presentació
Cementiri de l’hospital militar

Carrer Marquès de Vallgornera 9
Carretera del Pla 90
Parc de Mas Miquel
Plaça de la vila romana
Voltants de l’estació de Valls
Plaça del Portal Nou 20

Codi
V87
V88

Fitxa
113
120

138
114
147

Nom de l’element
Ca Romeu
Col·legi Claret
Antic asil Germanetes dels Pobres
Antic Hospital de Sang
Habitatge i magatzem
Carrer Boronat 1
Escultures vàries

V89
V90
V-M

Carretera de Tarragona 13
Carrer Boronat 1
Vàries

F01
F02
F03
F06
F07
F08
F09

148
149
150
153
152
151
154

Forn Ibèric de Fontscaldes I
Església de Sant Simó
Ca l’Anton
Carrer de la Font 7
Carrer de la Font 1
Can Simó
Ca l’Octavi

Polígon 3, parcel·les vàries
Carrer de l’Església 20, Fontscaldes
Carrer de la Font 4. Fontscaldes.
Carrer de la Font 7, Fontscaldes
Carrer de la Font 1, Fontscaldes
Carrer de l’Església 23, Fontscaldes
Carrer de l’Església 14. Fontscaldes.

F14
F15
F17

157
155
156

Casal Social
Carrer Major 1
Conjunt colonial

Carrer de Major 10. Fontscaldes.
Carrer Major 1, Fontscaldes
Carrer Major, 2-8, Fontscaldes

M03
M04

158
159

Església de Sant Roc
Cal Ganxo

Carrer de l’Església 2, Masmolets
Carrer de l’Església 13, Masmolets

P01
P03
P05
P06
P10
P11

160
161
162
164
163
169

Església de Sant Salvador
Ca l’Orga de Picamoixons
Carrer Jesús 10
Plaça de la Font 5
Cal Puató
Font i abeurador

Plaça de l’Església 4, Picamoixons
Carrer Sant Isidre 3 / Diputat Orga 9
Carrer Jesús 10
Plaça de la Font 5
Carrer de la Font 4
Carrer de la Font

P13
P17
P19

165
167
166

Mas Castellet
Casa Tallers
Dipòsit d’aigua i habitatge

Partida Coll de les Moles 4
Carrer del Rosari 21
Carrer Sant Josep / carrer Sant Isidre

P20

168

Antiga Societat Recreativa

Carrer Major 45

RT1-1
RT1-2
RT11-1
RT11-4
RT11-5
RT11-6
RT13-1

172
173
177
174
175
176
178

Mas de Puató
Mas modernista amb mirador
Hort de la Bandereta
Masia de Sarri
Masia de Cal Fideuer
Masia Els Quatre Vents
Masia Gay

Polígon 1, parcel·la 120
Polígon 1, parcel·la 148
Polígon 11, parcel·la 43
Polígon 11, disseminat
Polígon 11, parcel·la 21
Polígon 11, parcel·la 212
Polígon 13, parcel·la 26
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Adreça
Carrer de l’Avenir 2
Plaça de la Creu / Ctra. del Pla 39

BCIL

BCIL

Codi
RT14-2
RT14-3
RT16-2
RT16-3
RT16-4
RT17-1
RT17-2
RT18-1

Fitxa
179
217
210
213
214
180
181
182

Nom de l’element
Masia de Rull
Canal de rec
Molí d’Adrover
Molí de Móra
Molí del Cabiscol
Masia de l’Esquilache
Masia d’origen medieval
Mas de Barrotes

Adreça
Polígon 14, parcel·la 88
Ctra. de Barcelona. Polígon 14, Kursaal.
Polígon 16, parcel·la 558
Polígon 16, parcel·la 358
Polígon 16, parcel·la 319
Polígon 17, parcel·la 91
Polígon 17, parcel·la 164
Polígon 18, parcel·la 127

Codi
RT30-2
RT30-3
RT30-4
RT30-5
RT30-6
RT30-7
RT31-3

Fitxa
203
204
205
206
207
208
209

Nom de l’element
Masia Gallardo
Masia
Ca la Cabalera
Masia Blasi Vallespinosa (Masia Selva)
Ca Blasi
Masia
Masia Roduan (Taller Busquets)

Adreça
Polígon 30, parcel·la 4
Polígon 30, parcel·la 5
Polígon 30, parcel·la 22
Polígon 30, parcel·la 24
Polígon 30, parcel·la 25
Polígon 30, parcel·la 38
Camí del Bosc 11, Polígon 31, parcel·la 115

RT18-2
RT19-1
RT20-3
RT21-4
RT21-5
RT21-6

215
216
221
211
212
218

Molí del Riu
Molí Nou
Font de Sant Bernat
Molí de Claudi
Molí de la Granja
Pont de Goi

Polígon 18, parcel·la 118
Polígon 19, parcel·la 87
Polígon 20, parcel·la 47 (Doldellops)
Polígon 21, parcel·la 56
Polígon 21, parcel·la 93
Polígon 21, 9037. Ctra de Picamoixons.

BPU
Codi
VCH19
VCH21
VCH23
VCH27
VCH28
VCH39
VCH42
VCH45
VCH47
VCH49
VCH50
VCH56
VCH70
VCH73
VCH76
VCH80
VCH81
VCH82

Fitxa
2
8
45
6
29
30
25
12
11
13
16
15
43
7
4
22
14
5

Nom de l’element
Refugi antiaeri de la Plaça del Blat
Carrer de la Cort 17
Font del carrer de la Cort
Ca Domènech (Forn del Roser)
Casa Ulldemolins (Català Roca)
Carrer d’en Bosc 39
Ca Mallafré
Portalada Carrer Santa Anna 2
Casa pont al pstge. d’en Gassó
Carrer Forn Nou 11
Habitatge i porta adovellada
Rajoles Sant Antoni i llinda 1724
Font de Ferro
Carrer d’Artús 1
Ca Morató
Carrer de la Carnisseria 7
Fusteria barroca i placa
Carrer de la Carnisseria 2

Adreça
Plaça del Blat
Carrer de la Cort 17
Carrer de la Cort / Carrer de la Peixateria
Carrer de la Cort 27 / Muralla Sant Antoni 34
Carrer de la Cort 28
Carrer d’en Bosc 39
Carrer Gonzàlez Alba 9 / Plaça dels Alls
Carrer Santa Anna 2
Carrer d’en Gassó 8
Carrer Forn Nou 11 / Carrer del Roser
Carrer Forn Nou 9
Carrer Espardenyers 20 / Plaça de l’Oli
Carrer Tomàs Caylà
Carrer d’Artús 1
Carrer Carnisseria 24 / Tomàs Caylà 2
Carrer de la Carnisseria 7 / Carrer del Carme
Carrer de la Carnisseria 6
Carrer de la Carnisseria / Carrer dels Jueus

RT23-1
RT24-4
RT24-5
RT24-6
RT24-7
RT24-8

171
170
183
184
185
186

Ermita de Sant Llorenç
Ermita de Sant Jeroni
Bosc de Peixets
Bosc de Dasca (Can Ferré Bigorra)
Bosc Català
Bosc de Moragas

Polígon 23, parcel·la 76 (part)
Polígon 24, parcel·la 182
Polígon 24
Polígon 24, parcel·la 89
Polígon 24, parcel·la 133
Polígon 24, parcel·la 365 (125)

RT24-9
RT24-10

187
188

Bosc de Can Pallarès
Bosc de Ca Batalla

Polígon 24, parcel·la 114
Polígon 24, parcel·la 203

RT24-11
RT24-12
RT24-13
RT24-14
RT24-15
RT24-16

189
190
191
192
193
194

Villa Maria Luisa
Can Vila Brichs
Can Visiedo
Mas d’en Fidel Dasca
Ca Cameta
Bosc Dalmau

Polígon 24, parcel·la 114
Polígon 24, parcel·la 194
Polígon 24, parcel·la 193
Polígon 24, parcel·la 115
Polígon 24, parce·la 126
Polígon 24, parce·la 127

RT24-17
RT24-18
RT24-19
RT24-20
RT24-21
RT24-22

195
196
197
198
199
200

Masia Homs
Masia Magriñà
Masia Mitjaret
Bosc Vives Rodon
Bosc de Ca Cosidó o Vives Català
Antiga Masia Rodon

Polígon 24, parcel·la 146
Polígon 24, parcel·la 266
Polígon 24, parcel·la 279
Polígon 24, parcel·la 212
Polígon 24, parcel·la 117
Polígon 24, parcel·la 267

VCH86
VCH88
VCH91

42
41
20

Arc gòtic mitgera
Arc gòtic mitgera
Ca Torner

Carrer de Sant Antoni 20
Carrer de Sant Antoni 39 / Peixateria 25
Carrer de Sant Antoni 53

VCH92
VCH95
VCH96
VCH100
VCH104
VCH106
VCH107

21
24
3
10
23
9
44

Ca l’Avellanetes
Muralla del Castell 52
Refugi antiaeri
Carrer de Sant Antoni 62
Carrer Sant Sebastià 5
Carrer Santa Úrsula 2-4
Font

Carrer de Sant Antoni 55
Muralla del Castell 52
Carrer de Sant Antoni 93
Carrer de Sant Antoni 62
Carrer Sant Sebastià 5
Carrer Santa Úrsula 2-4
Plaça de les Escudelles

RT24-23
RT24-24
RT29-1

219
220
201

Pont del Camí Vell de Montblanc (2)
Font de la Mineta
Masia dels Pins

Polígon 24 , Ctra. Vella de Tgn a Montblanc
Polígon 24, parcel·la 77
Polígon 29, parcel·la 78

RT30-1

202

Mon Repòs

Polígon 30, parcel·la 19
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BPU

BPU

Codi
VCH109
VCH110
VCH115
VCH119
VCH124
VCH125
VCH126
VCH127
VCH128
VCH129
VCH130
VCH134
VCH137
VCH138
VCH139
VCH141
VCH142
VCH-B
VCH-F
VCH-P
VCH-LL

Fitxa
17
26
19
18
27
28
1
35
36
37
38
46
39
31
32
33
34
40
47
48
49

Nom de l’element
Cal Pebroter
Plaça de les Escudelles 3
Ca Plana
Ca Panedès
Plaça de les Escudelles 2
Plaça de les Escudelles 1
Cementiri de l’Hort del Rector
Ca Ribas
Guaitador de façana i balcó
Balcó i porta balconera
Barana de balcó sol i lluna
Font del Mur
Portalada de planta baixa
Carrer d’en Bosc 34
Carrer Peixateria 15
Carrer Nou 12
Carrer de la Figuereta 4
Botigues
Fornícules
Plaques commemoratives
Llindes s. XVIII

Adreça
Carrer dels Metges 1 / Carrer Flavià
Plaça de les Escudelles 3
Carrer dels Metges 11
Carrer del Carme 33 / Sant Francesc 27
Plaça de les Escudelles 2
Plaça de les Escudelles 1
Carrer del Mur
Carrer de la Cort 38
Carrer de Sant Antoni 63
Carrer de Sant Antoni 89
Carrer Sant Pere 7
Carrer de Sant Antoni 95
Carrer Muralla del Castell 40
Carrer d’en Bosc 34
Carrer Peixateria 15
Carrer Nou 12
Carrer de la Figuereta 4
Vàries
Vàries
Vàries
Vàries

V7
V8
V12
V13
V14
V22
V26
V27
V32
V33

50
66
52
55
58
59
56
57
63
64

Ermita i cementiri de Sta. Magdalena
Pont d’en Cabré
Casa pont
Costa del Portal Nou 4
Ca Barrau
Magatzem
Carretera de Tarragona 25b
Carretera de Tarragona 29
Murs de contenció del torrent
Pont de Sant Francesc

Ctra. de Picamoixons 65
Costa del Portal Nou
Costa del Portal Nou 14
Costa del Portal Nou 4
Muralla de Sant Antoni 1
Carretera de Tarragona 11
Carretera de Tarragona 25b
Carretera de Tarragona 29
Torrent de Sant Francesc (Ctra. Tarragona)
Plaça de Sant Francesc

V38
V39
V42
V43
V54
V71

54
62
60
61
53
67

Ca Puig
Xemeneies
Molí de Çaselada
Xemeneia
Carrer Muralla de Sant Antoni 111
Font (col·legi La Candela)

Raval de Farigola 15
Raval de Farigola 17-19
Partida Irles 27
Plaça Jaume I
Carrer Muralla de Sant Antoni 111
Carretera del Pla 31-33

Codi
V74
V76
V91
V92
V-LL

Fitxa
68
65
69
51
70

Nom de l’element
Font del Sant Pou
Pont del Ferrocarril
Font de Santa Magdalena
Cementiri Vell
Conjunt de llindes s. XVIII

Adreça
Habitatges Verge de la Candela
Estació (torrent del Catllar)
Carretera de Picamoixons / carrer Santa Magdalena
Carrer Mossèn Martí 34
Vàries

F4
F5
F10
F11
F12
F13
F16

72
71
73
74
76
77
75

Carrer de la Font 15
Carrer de la Font 13
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 8
Pont
Monòlit commemoratiu
Forn de calç de Fontscaldes

Carrer de la Font 15
Carrer de la Font 13
Carrer de l’Església 17
Carrer de l’Església 8
Polígon 2, 9008.
Polígon 2, parcel·la 53
Polígon 2, parcel·la 14. La Pedrera.

M01

78

Jaciment Veïnat de Masmolets

Nucli de Masmolets

P02
P04
P07
P08
P09
P12
P14
P15
P18
P21
P22

81
85
82
84
83
87
80
86
79
88
89

Casa pairal
Basaments de pedra i murs
Plaça de la Font 11
Carrer Major 28
Carrer Major 20
Rentadors de Picamoixons
Jaciment Picamoixons I
Pont de les Roxelles
Jaciment terreny dels Hereus
Font del carrer Sant Salvador
Refugi antiaeri

Carrer Diputat Orga 3
Carrer Diputat Orga / Jesús
Plaça de la Font 11
Carrer Major 28
Carrer Major 20
Polígon 1, parcel·la 194.
Polígon 1, parcel·la 141
Polígon 21
Carrer de la Font, Polígon 21
Carrer Sant Salvador
Plaça de l’Església sn

RT9-1
RT10-1
RT10-2
RT11-2
RT11-3
RT14-1
RT16-3

110
90
91
92
93
94
95

Estructures Camp d’aviació
La Font del Catllar
Jaciment de la Masia Figueras
Vila Romana dels Quatre Vents
Jaciment de l’Atalaia
Cementiri Jueu
Vila romana de Els Fontanals

Polígon 9, parcel·les 73, 77, 78, 119
Polígon 10, parcel·la 24
Polígon 10, parcel·la 68
Polígon 11, parcel·les 212,137,25
Polígon 11, parcel·la 71. Partida Ruanes.
Pol.14, P.87- Pol.15, P.156-157
Polígon 16, parcel·la

RT16-5
RT16-6
RT16-7

115
116
112

Pont dels Molins
Pont Trencat o de Barrotes
Pont del Camí Nou

Camí dels Molins. Polígon 16.
Polígon 16 (Francolí)
Polígon 16, 9004. (accés Molí de Móra)

RT20-2
RT21-1

96
97

Jaciment de El Coll Roig
Jaciment de El Cau del Serra

Polígon 20, parcel·la 18
Polígon 21, parcel·la 41
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BPU
Codi
RT21-2
RT21-3
RT21-4
RT21-5
RT21-6
RT21-7
RT24-1
RT24-2

Fitxa
98
99
100
101
102
117
103
104

Nom de l’element
La Cantera o Bòbila d’en Piteu
Pont de Goi I,II,III,IV
Pont de Goi II
Pont de Goi III
Pont de Goi IV
Pont/Aqüeducte Molí de la Granja
Jaciment arqueològic Fontscaldes
Jaciment de la Plana d’en Berga

Adreça
Polígon 21, parcel·la 79
Polígon 21, parcel·la 35,99,100,53
Polígon 21, parcel·la 99
Polígon 21, parcel·la 100
Polígon 21, parcel·la 53
Polígon 21, parcel·la 93.
N240, Km 24. Polígon 24, parcel·la 45.
Autovia A27,Km16-22. Polígon 24.

RT24-3
RT24-25
RT25-1
RT26-1
RT27-1
RT30-1
RT30-8
RT31-2
RT-R

105
114
107
108
113
106
111
109
118

Jaciment del Mas de Roma
Pont del Ferrocarril
Jaciment Vila de Fontscaldes
Jaciment de la Verneda
Pont del Ferrocarril
Jaciment de Masmolets
Caseta RENFE
Jaciment de El Burgar
Recs i rescloses

Polígon 24, parcel·la 228 (Masia de Roma)
Camí Vell Boscos de Valls. Polígon 24
Polígon 25, parcel·la 33
Polígon 26, parcel·la 49
Polígon 27 (torrent de la Xamora)
Pol 24, p. – Pol29,p. –Pol30,p.
Polígon 30, parcel·la 106
Polígon 31, parcel·la 81
Varis
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AMBIENT

C1 / EL CALL /

C1/

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ
El Call, Centre Històric de Valls, illes de cases compreses entre els
carrers: dels jueus, del Call, de l’Escrivania, d’en Simó, de l’Església

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
L’antic barri jueu o call, que va existir a Valls entre els segles XIII i XIV, estava format pels carrers dels Jueus i del Call.
Ambdós conserven la seva traça medieval original, amb molt poques modificacions, mentre que si bé moltes façanes
de les cases que s’hi aixequen han patit transformacions al llarg dels segles, la majoria encara conserven bona part
dels murs dels edificis que hi havia en aquests carrers quan estaven habitats per la comunitat jueva vallenca. Cal
destacar altres elements com ara els patis interiors que conserven algunes de les cases, els quals, en la majoria dels
casos corresponen als antics patis de les cases medievals, així com les possibles restes de la sinagoga, que
correspondria al número 18 del carrer dels Jueus, on a més d’un pati, s’hi conserven diverses estructures medievals,
entre les quals destaca una sala amb dos arcs de mig punt. També es conserven els dos arcs gòtics que suporten la
casa pont que dóna entrada al carrer del Call des del carrer de l’Església, i les dues arrencades d’un arc gòtic que
creuava el carrer i feia funció de contrafort entre dues cases situades al començament del carrer dels Jueus venint del
carrer de Sant Antoni. Aquest arc es mantingué dempeus fins l’any 1918, quan fou enderrocat a causa de les obres de
reforma de la façana d’una de les cases.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

Afectat per l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:

--CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

EL CALL
S. XIII-XIV / Medieval / Mescla d’estils
Regular
-----

AMBIENT
C1
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN : VCH14
BCIL : VCH66, VCH65, VCH64, VCH68, VCH69,
VCH14, VCH72, VCH78
BPU : VCH82, VCH76

RAONS CATALOGACIÓ:
Call jueu. És un dels primers nuclis de Valls. Conforma una unitat en si mateix.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU que es troben dins de l’àmbit, es protegeix la seva configuració bàsica, especialment el
traçat dels carrers i les cases pont. Es protegeixen les llindes del segle XVIII, i els seus brancals, del carrer dels Jueus
4 i 11. Es protegeix també l’espadanya del Cor de Maria.
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent.

DADES HISTÒRIQUES
L’existència d’un barri jueu a Valls lògicament estigué estretament lligada a la presència d’una comunitat de vilatans
d’aquesta confessionalitat. Des del segle XIII hi trobem documentada l’existència d’una comunitat jueva, la qual amb el
temps formà l’aljama (un organisme jurídic propi d’aquestes comunitats, que es regia d’una manera pràcticament
autònoma per organitzar la vida social, religiosa, judicial i econòmica dels seus membres) de Valls, documentada en el
segle XIV, de la que a més dels jueus de la vila, en formaven part els pocs jueus residents en les poblacions veïnes de
Vallmoll i Vila-rodona.
Les primeres notícies documentals de l’existència de jueus a Valls són de l’any 1277, tot i que es molt probable que a
mitjans del segle XIII ja hi ha hagués formada una incipient comunitat vallenca. Entre els oficis dels jueus vallencs
destacaven de lliurador de préstecs, practicat per jueus amb un cert nivell econòmic; el de metge; alguns treballaven la
terra, ja fos com a parcers o com a propietaris; i d’altres es dedicaren al comerç de productes agrícoles, de caps de
bestiar, o a la compra-venda de teixits.
La comunitat jueva vallenca vivia concentrada al call o barri jueu, format per dos carrers (els actuals carrers dels Jueus
i del Call) que en aquelles dates es coneixien amb l’únic nom de carrer dels Jueus, situats en l’antiga Vilaclosa, en un
dels nuclis inicials de la vila. El call vallenc deuria crear-se cap a mitjans del segle XIII, com la majoria dels calls nous
catalans, en un moment en que la vila estava en plena expansió urbanística, i a finals d’aquell segle ja estaria
completament definit. L’existència d’arcs a l’entrada del carrer del Call i de l’accés al carrer dels Jueus des del carrer
de Sant Antoni ha fet plantejar, la possibilitat de que el call vallenc fos un clos tancat amb portals d’accés, que només
s’obrien de dia, tal com succeïa amb alguns dels calls catalans. És possible que hagués estat així, però hauria estat
necessària l’existència de dos portals més dels que no en queda cap rastre: un a l’entrada del carrer dels Jueus des del
carrer de l’Església i un altre a l’accés des del carrer de l’Escrivania. A més, els arcs del carrer del Call corresponen a
una casa pont i no a un portal, mentre que l’arc del carrer dels jueus, tenia més aviat la funció de contrafort que no pas
la de portal. Amb tot hi havia uns dies a l’any que era necessari tancar el call, tapiant-ne els accessos o fent-hi portals
provisionals de fusta, per tal de garantir la seguretat dels seus estadants, hem refereixo als dies de la Setmana Santa,
en que el record del deïcidi que pesava sobre els jueus era molt present entre els cristians. Durant aquestes dates, el
baix poble, quan en tenia ocasió, els apedregava i els hi feia tota mena de vexacions.

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIL i BPU de dins de l’àmbit.

1. Carrer dels jueus / carrer del Call

2. Entrada carrer dels Jueus

3. Carrer del Call

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C1 / EL CALL /

C1/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES (continuació)
En el call els jueus hi tenien la sinagoga, el centre de culte de la comunitat, on s’hi celebraven els casaments, les
circumcisions i altres cerimònies, a més de ser el lloc d’estudi on els jueus aprenien l’hebreu i els punts principals de
la seva tradició. Però a més, també s’hi celebraven diverses funcions d’ordre social i administratiu, com ara les
reunions de l’aljama, judicis, nomenaments de síndics, etc.
La convivència entre jueus i cristians fou normalment pacífica, sense produir-se conflictes seriosos. Però l’estiu del
1391 esclatà una onada d’assalts als calls de bona part de la Península Ibèrica, motivats per un malestar general
causat per la crisi econòmica existent en aquells anys, que fou reconduït contra aquesta minoria. El 5 d’agost d’aquell
any, el mateix dia que les turbes assaltaren l’important call de Barcelona, tenia lloc l’assalt i saqueig del call de Valls
pel baix poble, produint-s’hi diversos assassinats. Com a conseqüència el call vallenc quedà desintegrat, i deixà de ser
l’espai on es concentrava la població jueva, que molt reduïda en nombre, restà dispersa per diferents carrers de la vila
(especialment els propers a l’antic call). D’altra banda, molts vilatans cristians i alguns jueus conversos tindran la casa
al carrer dels Jueus.
Al llarg del segle XV continuaren vivint algunes famílies hebrees a Valls, tot i que finalment s’acabarien convertint al
catolicisme o marxarien com a conseqüència del decret d’expulsió pels jueus no conversos dels regnes de Castella i
de la Corona d’Aragó, donat pels Reis Catòlics el 31 de març del 1492.

4. Entrada carrer dels Jueus

Bibliografia
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

1. Entrada al carrer dels Jueus, any 1917
PERE CATALÀ PIC / AMV – Col·lecció Pere Català Pic

5. Casa pont del carrer del Call 1

6. Casa pont del carrer del Call 2
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AMBIENT

C1 / EL CALL /

C1/
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AMBIENT

C2 / PLAÇA DE L’OLI /

C2/

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat – No consolidat
Centre Històric de Valls :
Plaça de l’Oli, carrer Peixateria, carrer del Mercat, carrer de la Verdura, carrer
Sant Oleguer

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
Situada en el nucli central de la vila, la plaça de l’Oli és una de les dues place porxades del barri antic, històricament
lligada a activitats mercantils. Hi conflueixen els carrers de la Peixateria i de Sant Oleguer, del Mercat i de la Verdura.
Té planta rectangular i està porxada per dos dels seus costats enfrontats. L'estructura del conjunt respon a les
característiques dels mercadals dels pobles catalans.
La tipologia dels edificis de la plaça és bastant unitària, les plantes baixes estan ocupades per petits comerços, mentre
que les plantes pis corresponen a habitatges, tan unifamiliars com plurifamiliars. La majoria dels immobles del costat
dret de la plaça arriben fins al carrer Espardenyers.
L’alçada dels edificis oscil·la entre baixos més dos pisos superiors fins a baixos més cinc pisos superiors, però
malgrat les diferències d’alçada, les façanes de la plaça formen un conjunt força unitari. Alguns dels immobles porxats
tenen entresol amb finestres obertes al mateix porxo. Si bé la majoria d’edificis de la plaça són d’origen medieval,
l’aspecte que presenten correspon a diferents èpoques. Així, a més d’un pilar medieval de carreus (actualment
recobert), hi trobem porxos amb els pilars i arcs aixecats amb carreus i amb elements decoratius, i altres construïts
amb maons, amb arcs més o menys rebaixats i de diferents dimensions. La majoria de les obertures de les façanes de
la plaça consisteixen en balcons.

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat – No consolidat Sector: PAU-23
1a2

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 035/2369, 01/04/1983

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

PLAÇA DE L’OLI
S. XIV-XXI / Medieval-Contemporània
Bo-Regular-Dolent depenent del tram

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA C4
AMBIENT
C2
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIL: VCH53, VCH54, VCH55, VCH57
BPU: VCH56

PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A més dels BCIL i BPU protegits (marcats en el plànol d’emplaçament), es protegeix la configuració bàsica de la plaça
amb les porxades, les cases-pont, el tancament amb el carrer Sant Oleguer i la seva relació amb el carrer Peixateria. Es
protegeix també la tipologia edificatòria així com els eixos compositius de les façanes, i els materials i cromatismes
originals. Es protegeixen especialment els porxos i tots els seus elements decoratius: llindes, mènsules, cornises,
barbacanes, etc. Es protegeix el subsòl de la plaça de l’Oli, cups i altres estructures que pugui tenir.
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent.
INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIL i BPU de dins de l’àmbit. L’alçada reguladora màxima és de planta baixa, altell (aquelles edificacions
que el tinguin) i tres pisos d’alçada. Es permet la substitució de les edificacions no protegides, previ axecament de
plànols, que hauran de mantenir la tipologia pròpia de l’ambient. Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi de
façanes. Qualsevol intervenció al subsòl requerirà d’un estudi d’aquest.

DADES HISTÒRIQUES
L’origen dela plaça de l’Oli està estretament lligat amb la celebració dels mercats setmanals vallencs. L’espai que
posteriorment ocuparia la plaça de l’Oli va quedar inclòs dins del recinte fortificat de la vila de Valls a mitjans del segle
XIII, quan s’aixecà el Mur Vell, que en aquella zona seguia el traçat del carrer de l’actual carrer de la Peixateria. L’espai
que quedava tancat per aquesta muralla no estava completament edificat, sinó que s’hi trobaven diverses terres de
conreu i altres espais poc o gens urbanitzats, com era el cas de l’indret on posteriorment hi hauria l’actual plaça de
l’Oli, que segurament formaven part de les terres de conreu que quedaven dins del recinte.
Una de les conseqüències del mortífer pas de la pesta negra del 1348 per Valls fou el trasllat d’un dels principals
espais de mercat de la vila, l’antiga plaça de la Fruita o plaça de l’Oli, que es trobava a tocar de l’església parroquial de
Sant Joan i del cementiri de Sant Miquel, el qual també en formava part. Després del pas de la pesta, les autoritats
municipals varen considerar que aquell espai mancat de salubritat no era l’indret apropiat per tenir-hi el mercat de l’oli,
on també s’hi venia verdura i altres productes de l’horta vallenca. Així, poc després del 1348, o potser aquell mateix
any, van prendre l’acord d’ordenar el trasllat del mercat que se celebrava a l’antiga plaça de la Fruita o de l’Oli a la
nova plaça de l’Oli, l’actual.
A partir del 1348, la nova plaça de l’Oli es convertí progressivament en una de les principals places de mercat de la
vila. Amb tot cal dir que, en el moment que hi varen traslladar el mercat de l’oli, aquest espai es trobava en els inicis
de la seva urbanització, fins el punt que sembla ser que tan sols hi havia les cases que donaven als actuals carrers de
Sant Antoni, Sant Oleguer, i Forn Nou, mentre que la zona on ara hi tenim la plaça era una esplanada que quedava dins
d’aquesta gran illa de cases. En destinar aquest espai com a mercadal, lentament, al llarg de la resta del segle XIV
s’anaren aixecant edificis encarats a la nova plaça, on hi aixecaven porxos, fins el punt que ja estava completament
urbanitzada en els primers anys del segle XVI, quan hi havia unes vint-i-quatre cases habitades.
Dels porxos que envoltaven la plaça medieval tan sols se’n conserva un pilar original, que actualment resta amagat de
la vista en una de les cantonades de la plaça amb el carrer del Mercat. Pel que fa a la resta, si bé n’hi ha diversos que
també poden ser d’origen medieval, corresponen majoritàriament a porxos refets o aixecats de nou des del segle XVII
fins el XIX. Els porxos, que sempre han estat un element característic de la plaça de l’Oli, permetien ampliar l’espai de
la plaça (i donar sopluig davant de les inclemències del temps a la gent que anava al mercat), que, de totes maneres,
tenia unes dimensions superiors a les que presentaven la majoria de places vallenques destinades a mercat.
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1. Visió General 1

2. Visió General 2

3. Visió General 3

AMBIENT

C2 / PLAÇA DE L’OLI /

C2/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
També cal remarcar que en el context de l’activitat de mercat de la plaça de l’Oli hi trobem els inicis llunyans, per part
de les autoritats municipals, de l’empedrat del ferm de les vies públiques de la vila, que fins aquell moment era de
terra compactada. Així trobem que l’any 1587 el Comú de la vila va prendre l’acord d’empedrar la plaça de l’Oli, per tal
de solucionar definitivament el mal estat que constantment presentava el seu ferm de terra, provocat pel fet de tractarse d’una plaça tan concorreguda i amb tant de moviment mercantil. Aquest empedrat va perdurar fins que el
substituïren per un altre l’any 1850. La plaça també fou un dels espais on s’instal·là una font publica l’any 1816, quan
arribà l’aigua corrent a la vila. Des d’aquella data s’han emplaçat diverses fonts a la plaça, essent-ne potser la més
longeva, la que estava emplaçada a la part central de l’extrem de la plaça que limita amb el carrer de la Peixateria.
Aquesta font, de ferro forjat i amb basament de pedra, la tenim documentada entre els darrers anys del segle XIX fins
l’any 1969. Posteriorment, als anys noranta del segle XX instal·laren una font de ferro forjat en el mateix indret, que
encara es manté en ús.
La plaça ha mantingut sempre el nom de plaça de l’Oli, amb l’excepció de bona part de la segona meitat del segle XIX i
de les primeres dècades del XX, quan, a partir del 1868, va rebre el nom oficial de plaça Topete. Malgrat aquest nom
oficial, els vallencs sempre la van conèixer amb el nom secular de plaça de l’Oli.
Bibliografia
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LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Plaça del Blat. Centre Històric de Valls.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
La plaça del Blat és una de les places més destacades de la ciutat, configurada i urbanitzada en època medieval, i la
principal plaça castellera de Catalunya. Històricament sempre havia estat lligada a activitats mercantils, fet que s’ha
perdut en les darreres dècades.
En aquesta plaça s’inicien els carrers Espardenyers, Major, de la Cort i també la Plaça de l’Església. Aquesta antiga
plaça porxada, a tres dels seus quatre costats, presenta planta trapezoïdal i un desnivell entre la part superior, on hi
trobem el carrer de la Cort i la inferior, d’on arrenquen el carrer Major i el carrer dels Espardenyers. El canvi de rasant
es soluciona amb esglaons que es troben situats a la part inferior de la plaça, just abans de l’arrencada del carrer Major
on també hi ha la font de la Plaça del Blat (1816), i d’un carrer amb pendent, que arrenca del carrer de la Cort i que
després de seguir un dels costats porxats de la plaça i la part inferior d’aquesta, enllaça amb el carrer Major.
Actualment la plaça del Blat presenta porxos en tres dels seus costats, mentre que el darrer costat, que està travessat
pel carrer de la Cort, correspon a l’edifici de l’Ajuntament, que amb la seva façana emmarca la plaça. Els edificis de la
plaça presenten una alçada i tipologia força similar (a excepció del que fa cantonada amb el carrer de la Cort) i formen
un conjunt en el que hi destaquen sobretot els edificis de l’Ajuntament i de Ca Sagarra.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4, E, Et

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’església de Sant Joan

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 034 / 2367, 01/04/1983

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

PLAÇA DEL BLAT
S. XIII-XXI / Medieval-Contemporània
Bo

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA C3
AMBIENT
C3
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH04
BCIL: VCH04, VCH18, VCH60, VCH61,
BPU: VCH19

PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU protegits (marcats en el plànol d’emplaçament i amb fitxa específica), es protegeix la
façana dels edificis marcats en els plànols i la configuració bàsica de la plaça porxada. Es protegeixen especialment
els porxos originals i tots els seus elements decoratius: llindes, mènsules… Els materials i cromatismes originals dels
porxos.
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent
INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels edificis grafiats en els plànols, i les
especificades a cadascuna de les fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit.

DADES HISTÒRIQUES
La plaça del Blat té el seu origen en el creixement urbanístic que va experimentar el nucli inicial vallenc de la Vilaclosa
(nascut a l’entorn de l’església parroquial de Sant Joan) a principis del segle XIII. En aquells anys, la Vilaclosa va
superar els seus límits i es va expandir mitjançant dues noves àrees de poblament, la Vilanova, que tenia com a
principal eix el carrer de la Cort, i la Vilafranca que va créixer seguint l’actual carrer de Sant Antoni. Així, en el tram
inicial de la Vilanova, tot just quan aquesta arrenca dels límits de la Vilaclosa, s’hi va obrir la plaça del Blat, que durant
l’època medieval va rebre el nom de plaça de les Quarteres. Tal com ens indica el seu nom, que fa referència a un
tipus de mesures per cereals i gra, la plaça de les Quarteres es convertí des dels seus inicis en una de les principals
places de mercat de la vila, on concretament es comercialitzava el blat i altres cereals.
La plaça va quedar completament configurada al llarg del segle XIII. Així trobem que el costat on actualment s’aixeca
l’edifici de Ca Sagarra, fou urbanitzat en aquell segle, tal com ens indica l’existència del Celler de l’Arquebisbe de
Tarragona en el seu subsòl. L’esmentat celler, que consisteix en una gran sala gòtica datada a finals del segle XIII o
inicis del XIV, on l’Arquebisbe, senyor jurisdiccional de Valls, hi recollia els fruits dels delmes i primícies que
recaptava a la vila, tan sols estava format per un soterrani amb cases particulars aixecades al seu damunt.
Als anys setanta del segle XIV, s’establí a tocar la plaça de les Quarteres el Pallol o Botiga del blat, on el municipi tenia
i administrava la reserva de blat i altres cereals per a la vila, mitjançant l’adquisició de cereals per garantir-ne
l’abastiment de la població en moments de carestia. Al Pallol, el municipi també s’encarregava de fixar el preu de cada
quartera i s’hi mesuraven els cereals que arribava a la vila els dies de fira i dels dos mercats setmanals.
La plaça va mantenir el seu nom original fins a mitjans del segle XVI, quan adoptà el nom de plaça del Blat, que encara
conserva actualment, i que no variava el sentit que tenia el seu primer nom. A finals d’aquell segle, entre el 1593 i el
1595, el Comú de Valls va aixecar l’edifici de la Casa de la Vila a la plaça del Blat, a l’espai que ocupa actualment.
També incorporaren en el mateix edifici el Pallol, que va passar a ocupar-ne una part dels baixos, amb la porta oberta a
la plaça. És en aquest context, quan en els primers anys del segle XVII té lloc el primer empedrat de la part central de
la plaça i del tram de carrer davant de la façana de l’Ajuntament. Posteriorment, al llarg dels segles XIX i XX l’empedrat
de la plaça ha estat refet diverses vegades.

1. Visió General 1

2. Visió General 2

3. Ca Sagarra

4. Ca Sagarra i Ajuntament
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ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
L’aspecte de la plaça del Blat va patir una transformació important en els darrers anys del segle XVII, quan Joan Sagarra
i Colom, propietari i pagès, va adquirir les cases que s’aixecaven damunt del Celler de l’Arquebisbe per tal d’aixecarles parcialment de nou i unificar-les en una sola casa, que esdevingué la casa pairal dels Sagarra. Per tal de construirla va obtenir del Comú la cessió d’una porció de la plaça del Blat, on Sagarra hi va aixecar el porxat de la casa,
mantenint així l’ús públic d’aquell fragment de la plaça.
L’any 1816 s’emplaçà una font pública amb motiu de l’arribada de l’aigua a Valls. Aquesta fou substituïda l’any 1891
per la font que trobem actualment al peu de les escales de la plaça, encarada al carrer Major. Mentre que en els darrers
anys del segle XIX s’aixecà l’actual façana de l’Ajuntament. Pel que fa als porxos que envolten tres costats de la plaça,
els de Ca Sagarra daten de finals del segle XVII, els que té enfront, a l’altra costat de la plaça eren d’origen medieval,
però actualment tots són de les darreres dècades del segle XX, a excepció dels que corresponen a l’edifici que ocupa
el centre d’aquest costat, els quals són del segle XVIII o XIX.
La plaça del Blat va conservar el seu nom fins l’any 1812, quan, amb motiu de la proclamació de la Constitució de
Cadis, es va convertir en la plaça de la Constitució. Posteriorment, un Ajuntament reialista va substituir l’anterior nom
de connotació liberal, pel de plaça del Rei, que al cap d’uns anys es convertia en el de plaça d’Isabel II, per passar al
seu torn, l’any 1860, a la plaça de la Constitució. Mentre que la Revolució de Setembre del 1868 va convertir la plaça
de la Constitució en la plaça de la Llibertat, un nom que l’any 1939 fou substituït per el de plaça d’Espanya. Finalment,
a inicis dels anys vuitanta del segle XX, va recuperar el nom històric de plaça del Blat, que de fet mai no havia estat
oblidat pels vallencs, que l’havien continuat emprant malgrat els altres noms oficials.

1. ATV / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Plaça del Blat (Plaça de la Llibrertat) cap al final 1910
5. Des del carrer Major. Font.
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6. Des del carrer de la Cort.
2. ROZADA / AMV-FONS IMPREMTA CASTELLS
Plaça del Blat a principi del segle XX

3 i 4. Font: Servei de Patrimoni de la Generalitat (e-Gipci)
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LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Plaça El Pati. Centre Històric de Valls.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
Plaça principal de Valls i centre neuràlgic. Plaça d’origen medieval, era inicialment un espai obert, antic pati d’armes
del Castell de l’Arquebisbe de Tarragona, que fou senyor jurisdiccional de la vila de Valls, i d’on li ve el nom. És la
porta d’entrada al Centre Històric. Hi conflueixen els carrers de Jaume Huguet, de Jaume Mercadé, de les Monges,
d’en Bosch, Gonzàlez Alba i de la Cort.
De planta rectangular i amb un desnivell de pendent suau entre la part superior, on acaba el carrer de la Cort i segueix
la seva continuació, el carrer de Jaume Huguet i la inferior, d’on arrenquen els carrers de González Alba, d’en Bosch,
de les Monges i de Jaume Mercadé. En la darrera urbanització de la plaça, aquest desnivell ha estat solucionat
mantenint el mateix rasant de la continuació del carrer de la Cort en la part de la plaça que limita amb aquesta, la qual
esdevé una terrassa més elevada respecte a la resta de la plaça, que segueix un pendent molt suau fins arribar a la part
baixa, que en alguns punts s’acaba de solucionar amb alguns esglaons. Les grans dimensions de la plaça l’han
convertit en l’escenari de moltes activitats lúdiques i festives. Les façanes de la plaça, moltes d’elles de cases
benestants de finals del segle XIX i de les primeres dècades del XX mantenen una alçada similar i força uniforme, a
excepció de l’illa de cases delimitada pel carrer de les Monges i el de Jaume Mercadé, on trobem l’edifici de “La
Caixa”, aixecat als anys seixanta, un dels edificis més alts de la ciutat. Actualment, el subsòl de la part central de la
plaça està ocupat per un aparcament soterrani.
La urbanització de la plaça segueix dos eixos compositius longitudinals principals que uneixen el carrer de la Cort i
Jaume Huguet i l’altre, el carrer Jaume Mercadé amb González Alba i la plaça dels Alls, i que coincideixen amb
l’entrada i la sortida de l’aparcament soterrat. Aquests dos eixos queden reforçats per una doble filera de plataners, el
del costat nord, i per una pèrgola que cobreix diversos serveis (oficina de turisme, bar, floristeria, entrada a
l’aparcament) al costat sud. Els altres dos costats queden tancats per un escenari elevat i una filera de pollancres, i
l’altre costat per un seguit de “marges” arbrats que van baixant seguint la pendent de la plaça; en aquest costat també
hi ha una font formada per una làmina d’aigua, on s’ha recol·locat –de manera poc afortunada- l’escultura de “la dona
que es pentina” d’Esteve Monegal, i per un seguit de brolladors. A la cantonada dreta de l’escenari s’ha recol·locat
l’escultura del Casteller de Josep Busquets.
La plaça està emmarcada en part per una sèrie d’edificis construïts durant les primeres dècades del XX, a cavall del
modernisme i el noucentisme que formen un conjunt harmònic, destacarem especialment Ca la Massona i l’edifici de
l’antic Cine Valls projectat per l’arquitecte Cèsar Martinell. El costat nord-est i sud-est de la plaça són els que han
sofert més modificacions al llarg del temps, de l’edifici del castell construït a finals del segle XII –a part de les
estructures interiors – només en queda la portalada d’arc de mig punt aprofitada, sense cap mena de sentit, com a
entrada d’un dels locals situats a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar d’habitatges construït els anys 80.

EMPLAÇAMENT 1/4000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4, Vj/Xa

OBSERVACIONS:

---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 031/2370, 01/04/1983

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

PLAÇA EL PATI
S. XII-XXI / Medieval – Contemporani / Mescla d’estils
Bo

AMBIENT
C4
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH2, VHC8
BCIL: VHC8, VCH32, VCH33, VCH34, VCH35,
VCH36, VCH39, VCH40, VCH-M
BPU: VCH-F, VCH-P

RAONS CATALOGACIÓ:
Plaça emblemàtica, porta d’entrada al Centre Històric. La barreja d’estils i edificis emblemàtics la fa única.
INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU protegits, es protegeixen les façanes dels edificis marcats en el plànol i la configuració
bàsica de la plaça.
Es protegeixen també els elements escutòrics: “La dona que es pentina” i “El casteller” (VCH-M)
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent
INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels edificis marcats en el plànol, i les
especificades a cadascuna de les fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit.

DADES HISTÒRIQUES
L’origen de la plaça del Pati es remunta a la fundació de Valls, a la segona meitat del segle XII, quan a més del nucli
inicial de la Vilaclosa (nascut a l’entorn de l’església parroquial de Sant Joan), s’aixecà el Castell, a tocar de l’actual
plaça del Pati (concretament a la seva illa nord-est), que va donar lloc a la creació d’un altre nucli inicial de Valls, la
Pobla de Santa Anna al peu d’aquell edifici noble. Concretament la Pobla de Santa Anna comprenia un espai limitat de
manera poc definida pel pendent que hi ha entre l’actual plaça de Sant Jordi i la muralla del Castell, una línia
perpendicular a la meitat del carrer d’en Bosc, el carrer Nou, la plaça dels Alls i finalment la plaça del Pati.
En aquelles dates, el que ara coneixem com a plaça del Pati, era un espai sense urbanitzar, limitat en la seva part
superior pel camí del Pla de Santa Maria (l’actual carrer de la Cort i la seva continuació cap el carrer Jaume Huguet i la
carretera del Pla), per l’edifici del Castell, les terres de conreu de la perifèria de la Pobla de Santa Anna (i algun edifici
d’aquesta), i les que existien en l’espai que ocupen avui en dia els edificis del carrer de la Cort. L’esplanada que
(continua)
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C4 / PLAÇA EL PATI /

C4/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES (continuació)
formava el Pati venia a fer funcions de pati d’armes del Castell, i de fet el seu nom prové de l’existència d’aquest edifici
noble, ja que en època medieval es coneixia aquests indret com el Pati del Castell de l’Arquebisbe de Tarragona, que
fou senyor jurisdiccional de la vila de Valls.
La zona del Pati del Castell gairebé no va experimentar canvis fins la segona meitat del segle XIV. En aquella època el
creixement urbanístic que portava per eix el carrer de la Cort (que en època medieval rebia el nom de carrer de la
Vilanova) va arribar al Pati i es començaren a construir les primeres cases i corrals al peu del camí del Pla. Al cap
d’uns anys, la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, va tancar dins d’un mateix recinte la
Vilaclosa i les seves àrees de creixement, i el Castell amb la Pobla de Santa Anna, formant així els límits del nucli fins
el segle XVIII. Dins del recinte existien nombroses terres de conreu, concentrades sobretot a la Pobla de Santa Anna i a
l’illa de cases del carrer de la Cort que limita amb el Pati. Així, en aquells anys, al Pati tan sols s’aixecaven el Castell,
algunes cases de la Pobla de Santa Anna, i uns pocs edificis a la part alta de la plaça, que tenien la muralla al darrera.
Cal dir que les autoritats municipals varen vetllar perquè El Pati continués sent una gran explanada, pel fet de que era
l’indret on se celebraven les dues fires concedides per privilegi reial a la vila de Valls al llarg del segle XIV, i on
continuaren celebrant-se fins la primera meitat del segle XX.
Lentament, amb el pas dels anys, s’anaren aixecant edificis en les antigues terres de conreu que envoltaven el Pati,
però aquest no va quedar completament urbanitzat fins les darreres dècades del segle XVII, amb la construcció del
convent de les Monges Mínimes cap el 1681, al costat est del Pati, adossat al Castell i fixant el límit de la plaça fins la
cantonada amb el carrer de les Monges. Posteriorment, en el segle XVIII, algunes famílies benestants vallenques
optaren per bastir el seu habitatge a la plaça del Pati, essent el la família Baldrich, que va adquirir el Castell a
l’Arquebisbe i el va convertir en el seu casal.
L’any 1816, amb l’arribada de l’aigua potable a la vila, s’instal·là a la part central de la plaça una font de quatre
canelles i amb forma d’obelisc, va ser instal·lada al mig del Pati. Més endavant, l’any 1842 va tenir lloc la primera
urbanització de la plaça, que va consistir en anivellar el seu pis, plantar-hi plàtans que la convertiren en un petit
passeig, i traslladar la font a l’angle de la plaça que dona a l’actual carrer Gonzàlez Alba, on el nivell de terra és més
baix. Posteriorment la font fou traslladada a la plaça del Carme, on encara hi és avui en dia. Amb la revolució del 1868,
el Pati va canviar de nom, convertint-se en plaça de Prim, mentre que al mig de plaça hi fou plantat l’arbre de la
llibertat, que desapareixeria al cap d’uns anys. L’aspecte de les façanes de la plaça també va patir una important
modificació al llarg de les primeres dècades del XX, quan s’hi aixecaren nombrosos edificis d’estil modernista o
noucentista (entre els quals hi trobem l’antic Cinema Valls inaugurat l’any 1932, obra de l’arquitecte vallenc Cèsar
Martinell), alguns dels quals corresponien a habitatges de famílies benestants. També és en aquests anys,
concretament en motiu de les festes decennals de la Mare de Déu de la Candela del 1921, quan s’instal·là al mig de la
plaça la font noucentista que corona l’escultura de la “Dona que es pentina”, obra d’Esteve Monegal.
Durant la Guerra Civil (1936-1939) va tenir lloc una important reforma de la plaça del Pati (que passà a denominar-se
plaça de la República), quan, tot aprofitant el fet d’haver estat enderrocat el convent de les Monges Mínimes poc
després d’esclatar la guerra, l’Ajuntament va obrir el carrer Jaume Mercadé i així va millorar l’accessibilitat al Pati.
L’any 1938 s’excavà un refugi antiaeri a la plaça. Aquest, dissenyat per l’arquitecte municipal Josep M. Vives Castellet,
consistia en una trinxera excavada en ziga-zaga, amb diversos accessos, i coberta per fustes, brancatges i uralita, amb
la terra extreta acumulada al damunt. Les restes d’aquest refugi, colgat després de la guerra, varen desaparèixer
completament amb la construcció de l’aparcament subterrani.
L’any 1951 l’Ajuntament urbanitzà de nou la plaça del Pati (que durant el franquisme es conegué oficialment com a
“plaza de los Mártires”), que passà a adquirir la forma que conserva actualment, gràcies a l’enderroc de l’antiga Ca
Tafarra que ocupava l’espai entre els carrers de les Monges i d’en Bosc i el retrocés de la façana de l’edifici que hi van
construir, per alinear-lo amb la resta de façanes d’aquell costat de la plaça. Cal dir que Ca Tafarra mantenia l’antiga
alineació de façanes de part d’aquell costat de la plaça, la qual estava uns metres més avançada que l’actual, però que
en el cas de l’edifici del convent ja s’havia fet retrocedir en el moment d’enderrocar-lo i d’obrir el carrer de Jaume
Mercadé. L’edifici que s’aixecà de nou es va fer retrocedir fins arribar a la mateixa línia que segueixen els carrers de
Jaume Mercadé i González Alba. Amb aquesta reforma també es va urbanitzar completament la plaça, amb el trasllat de

la font noucentista (regal dels vallencs de fora vila per les festes decennals de l’any 1921) a un lateral, la construcció
d’una pèrgola entre aquesta i el carrer, la incorporació d’una segona font davant del Castell i d’una tribuna a l’extrem
oposat de la plaça, a més de la pavimentació parcial del Pati amb rajoles.
Pel que fa al nom d’aquesta plaça emblemàtica de la ciutat, amb l’adveniment de la democràcia va recuperar el nom
amb que, malgrat l’existència d’altres noms oficials, sempre es va conèixer: el Pati. La darrera reforma urbanística de la
plaça va tenir lloc a mitjans de la primera dècada del segle XXI, amb la construcció de l’aparcament subterrani i la
transformació completa de l’aspecte i estructura de la plaça, conferint-li el que presenta actualment.
Bibliografia
CASAS MERCADÉ, F. (1982). Valls: La Guerra Civil (quan no hi havia pau ni treva) 1936-1939. Valls: IEV.
MARTINELL i BRUNET, C. (1972). Valls, segle XIX. IEV, Valls, 1972. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2010). 800 anys de mercat a Valls. Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

3. PERE CATALÀ ROCA / AMV - COL·LECCIÓ
PERE CATALÀ ROCA
Font de la Plaça el Pati als anys seixanta.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
4. PERE CATALÀ ROCA / AMV - COL·LECCIÓ
PERE CATALÀ ROCA
Plaça el Pati a principi dels anys cinquanta.

5. AGUSTÍ GURÍ / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Plaça el Pati l’any 1951
1. AGUSTÍ GURÍ / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS. Plaça el Pati l’any 1951.

6. Font: Servei de Patrimoni de la Generalitat
(e-Gipci)

2. AUTOR DESCONEGUT / AMV-FONS FAMÍLIA BONET RULL
Font de la Plaça el Pati l’any 1936.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C4 / PLAÇA EL PATI /

C4/

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C5 / CARRER DE LA CORT /

C5 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer de la Cort. Centre Històric de Valls.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CARRER DE LA CORT
S. XIIl-XXI / Medieval – Contemporani / Mescla d’estils
Segons el tram
---

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4 / E

OBSERVACIONS:

---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 032 / 2372, 01/04/1983
CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

RAONS CATALOGACIÓ:

AMBIENT
C5
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH7, VCH3, VCH5, VCH6
BCIL: VCH32, VCH7, VCH31, VCH29, VCH30,
VCH26, VCH24, VCH22, VCH6, VCH5, VCH20
BPU: VCH28, VCH27, VCH23, VCH21, VCH-P,
VCH-B

És un dels primers carrers de Valls (s.XIII), antic camí de El Pla de Santa Maria.

PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A més dels BCIN, BCIL i BPU protegits, es protegeixen les façanes de les edificacions marcades en el plànol 2.5, la
tipologia edificatòria així com els els eixos compositius de les façanes. Es protegeix el traçat del carrer actual. També
estan protegides les possibles estructures medievals que es puguin descobrir.
USOS PERMESOS:

El carrer de la Cort és el més destacat del barri antic i un dels més importants de la ciutat. Comença a la plaça del Blat,
des d’on arrenca en direcció al Pati, tot resseguint la part més alta del turó allargassat on s’aixeca el centre històric de
Valls. Tot i la llargada que té només hi conflueixen dos carrers, el de la Peixateria i la seva continuació – escales de la
Peixateria – i el del Roser. El carrer de la Cort té una amplada superior a la majoria dels carrers del barri antic. Hi
trobem edificis de diferents èpoques, majoritàriament de planta baixa amb dos o tres pisos superiors, que formen un
conjunt força unitari i ric. Al llarg del seu traçat conserva nombroses cases benestants datades entre els segles XIV i
XX, i altres edificis públics, com és el cas de la capella del Roser, amb l’antic hospital de Santa Anna al seu costat.
També hi trobem alguns dels pocs casos de balconades del primer pis, que ressegueixen tota la façana de l’edifici.
El carrer de la Cort correspon a un tram de l’antic camí del Pla de Santa Maria, que conduïa de la Vilaclosa de Valls
fins aquella població. El creixement demogràfic que experimentà la Vilaclosa a principis del segle XIII va portar a la
creació de noves àrees de poblament nascudes d’aquell nucli inicial de Valls. Una d’elles fou la Vilanova, que tenia
com a principal eix de creixement el camí del Pla. Els primers edificis de la Vilanova es van construir en aquells anys
en els primers metres de l’actual carrer de la Cort –tocant a l’actual plaça del Blat-, que es conegué amb el nom de
carrer de la Vilanova. A mitjans del segle XIII, la urbanització del carrer de la Vilanova havia arribat fins l’alçada de la
cruïlla amb els actuals carrers de la Peixateria i de les Escales de la Peixateria, on s’aixecà en aquells anys un dels
portals del Mur Vell, el Portal Nou del Cap de la Vilanova. En els darrers anys d’aquell segle o en els primers del XIV,
el creixement de la Vilanova va superar el Mur Vell i continuà avançant en direcció al Pati. A la dècada dels anys
seixanta del segle XIV, la Vilanova ja havia superat l’alçada de l’actual carrer del Roser, a partir d’aquest punt i fins
arribar al Pati, s’hi trobava un espai conegut com el Cap de la Vilanova, que estava ocupat en gran part per terres de
conreu, a excepció de la façana esquerra del carrer, on s’aixecaven nombrosos edificis d’habitatges fins arribar al Pati.
El Cap de la Vilanova s’anà urbanitzant lentament, mentre que a mitjans dels segle XVI, s’obrí el carrer del Roser en un
espai que havia format part de l’extrem esquerre de l’edifici de l’Hospital de Santa Anna. Finalment, ben entrat el segle
XVI, el carrer de la Vilanova estava completament edificat.
El nom de carrer de la Vilanova es mantingué fins a mitjans del segle XVI, quan aquesta via pública va quedar dividida
en dos carrers: el tram compres entre la plaça del Blat i el carrer de la Peixateria passava a denominar-se carrer de la
Cort, pel fet de que s’hi trobava l’edifici on es reunia la Cort del Batlle de l’Arquebisbe; mentre que a partir d’aquell
punt fins a la plaça del Pati rebia el nom de carrer del Castell, per la seva proximitat a aquest edifici noble que
s’aixecava al Pati. Posteriorment, a la segona meitat del segle XVII el trobem dividit en tres carrers: el de la Cort, de la
plaça del Blat fins el carrer de la Peixateria; el del Roser, des d’aquell indret fins el que avui coneixem com a carrer del
Roser; i del Castell, en el tram de carrer que restava fins la plaça del Pati. Aquests noms es mantindrien fins a mitjans
del segle XIX, en que es tornaria a unificar tota la via pública sota el nom de carrer de la Cort. L’any 1868 es convertia
en el carrer de Baldrich. Aquesta denominació es mantindria fins a començaments dels anys vuitanta del segle XX, en
que finalment recuperà el nom històric de carrer de la Cort.

1.

2.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no catalogats, prèvia intervenció
arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i detall. Si la intervenció arqueològica dóna resultats positius caldrà
incorporar les troballes a la nova proposta arquitectònica.
3.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C5 / CARRER DE LA CORT /

C5 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, Valls:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, Valls:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

4.

1. ROZADA / AMV-FONS IMPREMTA CASTELLS
Carrer de la Cort els primers anys del segle XX

2. PERE CATALÀ PIC / AMV-COL·LECCIÓ PERE CATALÀ PIC
Carrer de la Cort amb paviment de llambordes l’any 1920

3. ATV / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Carrer de la Cort l’any 1909

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

Font: Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
(e-Gipci)

AMBIENT

C6 / CARRER DE L’ESGLÉSIA /

C6 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer de l’Església, Plaça dels Escolans. Centre Històric de Valls.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
El carrer de l’Església comença davant dels arcs del Celler del Paborde i de la porta del campanar de l'església
arxiprestal de Sant Joan Baptista. En els primers metres del carrer arrenca a la seva esquerra el carrer de l’Escrivania,
tot seguit el carrer de l’Església s’obre a la seva dreta i forma la petita plaça dels Escolans, delimitada per l’esmentat
carrer i les façanes laterals de l’església de Sant Joan i de la seva rectoria. A partir d'aquest punt esdevé un carrer estret
que va baixant amb un pendent pronunciat fins al carrer de Tomàs Caylà. Al llarg d’aquest tram, arrenquen a la seva
esquerra els carrers de l’antic barri jueu: el carrer del Call (que comença amb una casa pont suportada per dos arcs
gòtics) i el carrer dels Jueus. Els edificis del carrer de l’Església formen un conjunt unitari, i són, en la major part, de
planta i tres pisos. A més d’algunes cases benestants, com és el cas de Ca Ferran, també hi trobem altres edificis
destacats, com és el cas de les restes de l’antic Celler del Paborde, l’església i la rectoria de Sant Joan, i l’antic estudi.
El carrer de l’Església és el més antic de Valls, fou l’eix vertebrador d’un dels dos nuclis inicials de la vila medieval, la
Vilaclosa. Aquesta va néixer a la segona meitat del segle XII en un cruïlla de camins, a la part superior de l’actual carrer
de l’Església, que des dels seus orígens va rebre el nom de carrer de la Vilaclosa. El carrer de la Vilaclosa travessava
de sud a nord aquell incipient nucli urbà, tot resseguint un antic camí, que unia els camins de Tarragona i d’Alcover, i
que una vegada travessada la Vilaclosa, iniciava els camins de Montblanc (per l’actual Costa de l’Església), del Pla
(l’actual carrer de la Cort) i el de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni). En el tram superior del carrer de la
Vilaclosa, en el punt més elevat d’aquest, s’hi aixecà l’església parroquial (documentada des de l’any 1194), romànica
i de reduïdes dimensions, amb la capçalera orientada a l’est i el portal al costat lateral sud, encarat al carrer de
l’Escrivania, on al llarg de l’època medieval s’hi obria una petita plaça emmarcada pels dos extrems del carrer de
l’Escrivania, amb l’edifici del Celler del Paborde tancant el costat dret, mentre que el costat esquerre, quedava
emmarcat per la notaria o escrivania pública i el de la rectoria medieval (que correspon a l’actual número 1 del carrer
de l’Església).
La part superior del carrer de la Vilaclosa va patir una important transformació en la segona meitat del segle XVI, quan
s’inicià la construcció de l’actual església de Sant Joan. L’aixecament d’aquesta església, d’unes dimensions molt
superiors a l’antiga església romànica, va eliminar part de l’antiga plaça que s’obria als peus del campanar, va crear la
placeta del Escolans i va provocar un rebaix de poc més d’un metre del rasant del tram superior del carrer de la
Vilaclosa. Lligat a la construcció de la nova església parroquial, es construí la rectoria actual en els darrers anys del
segle XVI, que va substituir en aquest ús l’edifici de la rectoria medieval. El carrer de la Vilaclosa va mantenir el seu
nom original fins a mitjan segle XVI, quan adoptà el nom definitiu de carrer de l’Església.

EMPLAÇAMENT 1/4000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1, E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 033 / 2373, 01/04/1983

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

CARRER DE L’ESGLÉSIA
S. XII-XXI / Medieval – Contemporani / Mescla d’estils
Segons el tram
---

AMBIENT
C6
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH10, VCH14
BCIL: VCH10, VCH14, VCH67, VCH66, VCH68, VCH69
BPU: VCH70, VCH-P

RAONS CATALOGACIÓ:
És el carrer més antic de Valls vertebrador dels dos nuclis inicials de la vila medieval.

1. Visió General 1

2. Visió General 2

PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU protegits, es protegeixen les façanes de les edificacions marcades en el plànol 2.6, la
tipologia edificatòria així com els els eixos compositius de les façanes. Es protegeix el traçat del carrer actual. També
estan protegides les possibles estructures medievals que es puguin descobrir.
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no catalogats, prèvia inrtervenció
arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i de detall. Si la intervenció arqueològica dóna resultats positius,
caldrà incorporar les troballes a la nova proposta edificatòria.
3. Visió General 3

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C6 / CARRER DE L’ESGLÉSIA /

C6 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, Valls:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, Valls:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

1. ROZADA / AMV-FONS IMPREMTA CASTELLS
Carrer de l’Església en una instantània de la primera dècada del segle XX.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C7 / CARRER DE SANT ANTONI /

C7 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat – No consolidat
Centre Històric de Valls : Carrer de Sant Antoni

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
El carrer de Sant Antoni, és un dels més importants del barri antic i fins fa unes dècades n’era un dels principals eixos
comercials. Aquest carrer comença a la cruïlla que formen els carrers Major, d’en Simó, dels Jueus i de la Carnisseria,
i després de travessar gran part del barri antic, acaba en arribar a la plaça de Sant Francesc. Al llarg del seu traçat
arrenquen els següents carrers: el carrer del Mercat, el dels Mossos d’Esquadra, el de Sant Sebastià, el de Sant Pere,
el de la Figuereta, el carrer Nou, el carrer dels Bous, el carrer d’en Bosch i el de Sant Francesc. Hi trobem edificis de
diferents èpoques, majoritàriament de planta baixa amb dos o tres pisos superiors, que formen un conjunt força unitari
i ric. Hi destaca l’edifici de l’església de Sant Antoni, que dóna nom al carrer.

EMPLAÇAMENT 1/6000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat – No Consolidat Sector: PAU-24
1a2 / E

OBSERVACIONS:

---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C7
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH01, VCH12
BCIL: VCH63, VCH84, VCH85, VCH12, VCH87,
VCH90, VCH89, VCH13, VCH93, VCH97
BPU:VCH83, VCH-F, VCH86, VCH88, VCH91,
VCH92, VCH100, VCH-P, VCH-LL, VCH-B

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels carrers més antics de Valls, antic camí de Vilafranca.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU protegits, es protegeixen les façanes de les edificacions marcades en el plànol 2.7, la
tipologia edificatòria així com els els eixos compositius de les façanes. Es protegeix el traçat del carrer actual. També
estan protegides les possibles estructures medievals que es puguin descobrir.
USOS PERMESOS:

CARRER DE SANT ANTONI
S. XIII-XXI / Medieval – Contemporani / Mescla d’estils
Segons el tram

DADES HISTÒRIQUES
El carrer de Sant Antoni correspon al tram inicial de l’antic camí de Valls a Vilafranca del Penedès, el qual arrencava
del nucli de la Vilaclosa. El creixement demogràfic que va experimentar la Vilaclosa a principis del segle XIII va portar a
la creació de noves àrees de poblament nascudes d’aquell nucli inicial de Valls. Una d’elles fou la Vilafranca, que tenia
com a principal eix de creixement el camí que li donava nom, el qual es començà a urbanitzar a partir del carrer dels
Jueus, aixecant edificis a ambdós costats del carrer. A mitjans del segle XIII, l’urbanització del carrer de la Vilanova
havia arribat aproximadament fins a l’alçada del carrer del Mercat, on s’aixecà en aquells anys un dels portals del Mur
Vell, el portal d’en Guillem de Valls (més endavant conegut com a portal del Molí de na Luçana).
En els darrers anys del segle XIII o en els primers del XIV, el creixement de la Vilafranca va superar el Mur Vell i
continuà avançant en direcció a la plaça de Sant Francesc, on ja havia arribat a la dècada dels anys seixanta del segle
XIV, moment en el que tot el carrer ja estava urbanitzat. La construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV
va portar com a conseqüència l’enderrocament del portal del molí de na Luçana i la seva substitució pel d’en
Berenguer de Llobets, que donava sortida al camí de Vilafranca a l’alçada de la plaça de Sant Francesc. De fet, la
branca principal de la família noble dels Llobets tenia la casa al tram final del carrer, on ara s’aixeca Ca Fuster.
Pel que respecta a la denominació del carrer de la Vilafranca, aquesta va experimentar canvis en els segles següents.
Així fins el segle XVII va mantenir el nom original en tot el seu traçat, però en la segona meitat d’aquell segle va quedar
dividit en quatre carrers: el de Vilafranca, des del seu inici fins a l’alçada del carrer del Mercat; el de Sant Magí, a partir
d’aquell punt fins al carrer de Sant Sebastià; el de Sant Domingo, fins el carrer Nou; i el de Sant Francesc, el darrer
tram del carrer fins el portal d’en Llobets.
L’any 1721, l’orde hospitaler de Sant Antoni va vendre el seu antic convent, situat a la Costa de l’Església, i
traslladaren el convent al carrer de la Vilafranca, a l’illa que delimiten els carrers de Sant Sebastià i de la Figuereta.
Allí, els antonians hi aixecaren un nou convent al que hi adossaren l’església de Sant Antoni, que construïren a mitjans
del segle XVIII. Al llarg del carrer també hi trobem diverses cases de famílies benestants dels segles XVIII i XIX, com és
el cas dels Vives, dels Veciana (enderrocada recentment) i dels Arnet.
Finalment en els primers anys de la segona meitat del segle XIX els quatre carrers que formaven l’antic carrer de la
Vilafranca, s’unificaren de nou en un sol carrer, que va adoptar el nom de l’església que existia en el seu traçat, el
carrer de Sant Antoni. Des d’aquella data, el carrer ha conservat aquest darrer nom.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no catalogats, prèvia inrtervenció
arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i de detall. Si la intervenció arqueològica dóna resultats positius,
caldrà incorporar les troballes a la nova proposta edificatòria.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

2.

AMBIENT

C7 / CARRER DE SANT ANTONI /

C7 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE VALLS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA. OBRA INÈDITA.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I)”. A CULTURA, Nº646, VALLS:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I II)”. A CULTURA, Nº647, VALLS:
AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1989). ELS ANTICS CARRERS DE VALLS. VALLS: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

3.

1. Carrer Sant Antoni.
Galimany / Arxiu Municipal de Valls

4.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C8 / CARRER DEL CARME /

C8 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Centre Històric de Valls : Carrer del Carme

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CARRER DEL CARME
S. XIII-XXI / Medieval – Contemporani / Mescla d’estils
Segons el tram

DESCRIPCIÓ
El carrer del Carme és un dels carrers més destacats del barri antic, estretament vinculat a l’antic convent del Carme,
que s’aixeca a la plaça del Carme. Arrenca del carrer de la Carnisseria i seguint un traçat pràcticament recte acaba a la
plaça del Carme. Una vegada recorreguts els primers metres del carrer del Carme, arrenca d’aquest el carrer de Santa
Marina, mentre que més endavant, aproximadament a la meitat del traçat del carrer del Carme, hi tenim la cruïlla amb
el carrer dels Metges, que el travessa. Finalment, en els darrers metres del carrer, tot just abans d’arribar a la plaça del
Carme, el travessa el carrer de Sant Francesc. El carrer de la Carme presenta una amplada superior a la majoria dels
carrers del barri antic (dins dels paràmetres dels carrers d’aquest barri). Hi trobem edificis de diferents èpoques,
majoritàriament de planta baixa amb dos o tres pisos superiors, que formen un conjunt força unitari i ric.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

--

DADES HISTÒRIQUES
El carrer del Carme era inicialment un antic camí que des de la Vilaclosa permetia creuar el torrent del Catllar.
L’expansió de la Vilaclosa a partir dels primers anys del segle XIII va tenir lloc com a conseqüència el naixement de les
noves àrees de població de la Vilanova i de la Vilafranca, i l’urbanització dels carrers que les unien i dels altres carrers
que limitaven amb la Vilaclosa, com fou el cas del carrer de la Carnisseria, i a partir d’aquest començaren a aixecar-se
cases a ambdós costats del primer tram del carrer del Carme. A mitjans del segle XIII, l’urbanització del carrer del
Carme havia arribat fins l’alçada de la cruïlla amb el carrer dels Metges. En aquell punt s’hi aixecà el portal de la Font
de na Rossella, de la muralla construïda en aquells anys, el Mur Vell.
La fundació del convent del Carme, l’any 1321, va convertir aquest carrer en la comunicació directa entre el convent i
la vila. Aquest fet va impulsar el carrer del Carme com a eix de creixement urbà, fins el punt de que en els darrers anys
del segle xiv, ja estava completament urbanitzat. Amb la construcció de la nova muralla de la segona meitat del segle
XIV, el portal del Mur Vell fou enderrocat i substituït pel portal del Carme, situat en els darrers metres d’aquest carrer,
tot just passada la cruïlla amb el carrer de Sant Francesc.
El carrer del Carme va mantenir el seu nom fins el segle XVII, quan va quedar dividit en dos carrers. El primer tram, fins
el carrer dels Metges, va rebre el nom de carrer de Sant Jaume, mentre que l’altra meitat del carrer conservava el nom
de carrer del Carme. Aquesta divisió es va mantenir fins la segona meitat del segle XIX, quan tot el carrer tornà a
quedar unificat amb el nom de carrer del Carme. Al llarg dels segles XVIII i XIX s’hi aixecaren nombroses cases de
famílies benestants, moltes de les quals encara es conserven, com és el cas de la primera casa que habitaren els
Veciana, la casa dels Tell o Ca l’Avellà, un notable edifici d’estil eclèctic construït en els darrers anys del segle XIX.

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C8
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIL: VCH118, VCH16, VCH117, VCH113,
VCH112, VCH111
BPU: VCH119, VCH114, VCH80

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels carrers més antics de Valls antic camí medieval des de la Vilaclosa.

1.

2.

PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIL i BPU protegits, es protegeixen les façanes de les edificacions marcades en el plànol 2.8, la tipologia
edificatòria així com els els eixos compositius de les façanes. Es protegeix el traçat del carrer actual. També estan
protegides les possibles estructures medievals que es puguin descobrir.
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no catalogats, prèvia inrtervenció
arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i de detall. Si la intervenció arqueològica dóna resultats positius,
caldrà incorporar les troballes a la nova proposta edificatòria.
3.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C8 / CARRER DEL CARME /

C8 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE VALLS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA. OBRA INÈDITA.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I)”. A CULTURA, Nº646, VALLS:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I II)”. A CULTURA, Nº647, VALLS:
AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1989). ELS ANTICS CARRERS DE VALLS. VALLS: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “EL CONVENT DEL CARME DE VALLS (I)”. A CULTURA, Nº654, VALLS: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

4.

1. Carrer del Carme cap a 1950.
Agustí Gurí / AMV-Fons Agustí Gurí

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C9 / FAÇANES DE LA PLAÇA DE ST. FRANCESC /

C9 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Plaça de Sant Francesc, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DESCRIPCIÓ
La plaça de Sant Francesc està delimitada pel torrent del Catllar, per la façana de l’antic convent i església de Sant
Francesc, que dóna nom a la mencionada plaça, i per una sèrie de cases que, alçades entre el carrer de Sant Antoni i
el carrer de la Muralla del Castell, tanquen l’extrem de la plaça que limita amb el Barri Antic. Aquest darrer costat de la
plaça, està tancat per una sèrie d’edificis amb baixos i tres o quatre pisos superiors, que presenten una volumetria
força similar, així com la tipologia de les seves façanes, que en la majoria dels casos mostren una composició similar,
amb portes amb brancals i arc rebaixat de pedra (tot i que hi ha un cas d’arc de mig punt i quatre portes amb llinda
recta), que fixen els eixos verticals que segueixen les finestres i balcons que s’obren en els pisos superiors. Aquesta
línia de façanes de cases, juntament amb la façana de l’antic convent de Sant Francesc, emmarquen una de les
entrades històriques de la ciutat: la que permetia que l’antic camí de Vilafranca, i més endavant la carretera de
Barcelona, entressin a Valls després de creuar el torrent del Catllar pel pont de Sant Francesc.

EMPLAÇAMENT 1/2500

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C9
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH01, V02
BCIL: V02, VCH97

RAONS CATALOGACIÓ:
És un conjunt de façanes del segle XIX que configuren una unitat en si mateixa i la imatge característica d’aquesta
zona.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN i BCIL protegits (marcats en el plànol d’emplaçament), es protegeixen els edificis marcats en el
plànol de detall, la seva tipologia edificatòria així com els els eixos compositius de les façanes i els seus elements
originals (arcades, brancals i lements de pedra, baranes, etc), així com els elements singulars: tribunes, balcons,
portalades, reixes, etc. També estan protegides les possibles estructures medievals que es puguin descobrir.
USOS PERMESOS:

FAÇANES DE LA PLAÇA DE SANT FRANCESC, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
S. XIX / Contemporània
Regular-Dolent

DADES HISTÒRIQUES
La línia de cases que trobem a la plaça de Sant Francesc, s’aixeca damunt dels límits del nucli urbà vallenc que va fixar
la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV. Concretament, aquest espai comprenia una de les torres
del portal d’en Berenguer de Llobets, que aixecat en els darrers metres del carrer de Sant Antoni, just abans d’entrar a
la plaça de Sant Francesc, donava accés a la vila des del camí de Vilafranca; un tram de pany de muralla; i la torre
cantonera amb el següent tram que continuava més o menys paral·lel a l’actual carrer de la Muralla del Castell. Tan les
dues torres com el pany de muralla tenien excavat el vall o fossat de la muralla als seus peus. La línia de la muralla
correspon a la paret de fons de la majoria de les cases que actualment tenen la façana encarada a la plaça de Sant
Francesc. De fet, es conserva pràcticament sencera la torre del portal, a l’extrem de l’edifici que fa xamfrà entre el
carrer de Sant Antoni i la plaça de Sant Francesc (el Nº3), mentre que també es conserva el pany de mur de la muralla
a la paret de fons de la resta d’aquest edifici. És molt possible que els números 4 i 5 de la plaça també conservin
restes de la muralla.
La muralla va tancar aquell extrem de l’actual plaça de Sant Francesc fins ben entrat el segle XVIII, quan la torre del
portal fou transformada en habitatge, mentre que s’aixecà adossada al seu costat una altra casa, damunt del vall de la
muralla. Amb els anys, ambdós habitatges quedarien unificats en l’actual Nº3 de la plaça de Sant Francesc. Fins ben
entrada la segona meitat del segle XIX, aquest era l’únic edifici que s’aixecava en aquell costat de la plaça. La resta de
cases, s’aixecaren amb molt pocs anys de diferència entre les dècades dels seixanta i setanta del segle XIX, ocupant
l’espai de l’antic vall de la muralla i l’altra torre (que ja feia anys que havia desaparegut). Des d’aquells anys, la façana
d’aquesta línia de cases, amb la seva tipologia característica, ha emmarcat la plaça de Sant Francesc i l’entrada a Valls
des de la carretera de Barcelona.

1.

2.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels edificis marcats en el plànol detallat, i
les especificades a cadascuna de les fitxes dels BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no
catalogats, prèvia inrtervenció arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i de detall. Si la intervenció
arqueològica dóna resultats positius, caldrà incorporar la troballa a la nova proposta edificatòria.

3. Cantonada Muralla del Castell

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C9 / FAÇANES DE LA PLAÇA DE ST. FRANCESC /

C9 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE VALLS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA. OBRA INÈDITA.
SECALL GÜELL, G. (1989). ELS ANTICS CARRERS DE VALLS. VALLS: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’URBANISME”. A EDAT MITJANA: DEL BUIT A LA PLENITUD, VOL. III DE VALLS I LA SEVA HISTÒRIA,
VALLS: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal (AHC)

4.
1. Façanes de la Plaça de Sant Francesc.
Rozada / AMV-Fons Impremta Castells

5.

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

AMBIENT

C10 / ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE TARRAGONA /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat – No consolidat
Carretera de Tarragona , Carrer del Gas, Camí dels Molins

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

QUALIFICACIÓ:

ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE TARRAGONA
S. XIX-XX / Arquitectura industrial
Segons el tram
Dins l’àmbit del PERI 4

DESCRIPCIÓ
El carrer de la carretera de Tarragona és una de les principals entrades del nucli urbà vallenc, concretament la que
correspon a la carretera que li dóna nom. Aquest carrer, ample i de traçat recte, s’inicia una vegada creuat el pont de la
carretera que permet superar el torrent del Catllar, i s’acaba en arribar a l’arrencada de la plaça del Portal Nou. Al llarg
del traçat de la carretera de Tarragona hi arrenquen o hi finalitzen diversos carrers: el carrer del Gas, el carrer del
Progrés, la carretera d’Alcover i el carrer de l’Hort dels Alls. El carrer, amb voreres amples en la major part del seu
recorregut, amb arbres, presenta una de les majors concentracions d’edificis de patrimoni industrial que es conserven
a Valls. Així trobem, que des de l’inici del carrer, una vegada creuat el pont, i fins l’alçada del carrer de la carretera
d’Alcover, en el costat esquerra de la carretera de Tarragona tan sols s’hi aixequen antigues fàbriques o magatzems
industrials de les darreres dècades del segle XIX o les primeres del XX, alguns dels quals esdevenen elements de
primer ordre del patrimoni industrial vallenc, com és el cas, per exemple, de les antigues adoberies de Ca Rull i de Ca
Clols. En canvi, pel que fa al costat esquerra, si bé també s’inicia amb magatzems i altres edificis industrials, també hi
trobem tot un tram ocupat completament per habitatges, des de l’alçada del carrer del Gas fins el carrer del Progrés. La
majoria d’aquests habitatges, construïts en els darrers anys del segle XIX, i coneguts com “les Cases Noves”, mostren
una alçada similar, i disposen de baixos i dos o tres pisos superiors. Amb tot, també s’hi troba un edifici d’habitatges
construït fa uns anys. Tot seguit hi ha un altre magatzem industrial, mentre que la resta de carrer, fins arribar a la plaça
del Portal Nou està ocupat per edificis d’habitatges.

EMPLAÇAMENT 1/7500

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:

C10 /

POUM
SÒL URBÀ Consolidat – No consolidat
Sectors: PMU-01, PMU-02, PMU-03, PMU-05
8a2, 1e

1.

2.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C10
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIL: V19, V21, V24, V25, V29, V89
BPU: V22, V26, V27

RAONS CATALOGACIÓ:
Els edificis de la carretera de Tarragona formen un conjunt de patrimoni industrial força unitari i ric dels darrers anys
del segle XIX i dels primers del XX, en el que hi destaquen diversos edificis i el conjunt de façanes de fàbriques que
s’hi conserven.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BPU i BCIL protegits (marcats en el plànol d’emplaçament i amb fitxes individualitzades) es protegeix la
relació de l’edificació respecte el vial amb el pati davanter propi d’aquesta zona. Es protegeixen també les façanes
dentades des de Ca Clols fins a la Licorera, així com les farineres i la xemeneia. Es protegeix la tipologia de les cases
noves que donen a la carretera de Tarragona i al carrer Martí d’Ardenya.
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent.
INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions especificades a les fitxes dels BCIL i BPU.

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem la carretera de Tarragona estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XIX, quan la
construcció de la nova carretera que havia de substituir el camí medieval a Tarragona, que passava pel paratge dels
Molins, va iniciar la urbanització d’aquella part de l’antiga partida de les Parellades. La nova carretera de Tarragona a
Lleida, construïda al llarg de gran part del segle XIX, va alterar el sentit de la urbanització d’aquella zona dels límits de
Valls. Així, si bé fins la construcció i la posada en funcionament de la nova carretera, l’aixecament, més o menys
dispers, d’edificis en aquella zona havia seguit els eixos històrics que arrencaven del raval del Carme o del Portal Nou i
anaven cap el torrent seguint la direcció nord-oest cap el sud-est , com és el cas del carrer de les Parellades, la nova
carretera trencarà aquest sentit de la urbanització, que ara esdevindrà de sud a nord. L’aixecament d’edificis al llarg de
la carretera, iniciada a finals dels anys setanta del segle XIX, seguint l’eix de sud a nord, alterarà la direcció històrica de
la urbanització, que a partir d’ara vindrà fixada per la nova carretera i pels carrers que neixin als seus costats.
El primers edificis que s’aixecaren a la carretera de Tarragona, eren de tipologia industrial. De fet, aquests espai anirà
acumulant fàbriques al llarg de les dues darreres dècades del segle XIX i els primers anys del XX, esdevenint un dels
principals espais de concentració d’activitat industrial de Valls, i l’únic que actualment es conserva força sencer. A
més de les fàbriques i dels magatzems, també s’hi van construir alguns habitatges, entre els que destacarem els que
foren construïts durant la dècada dels anys vuitanta del segle XIX a l’illa de cases que delimiten la carretera del
Tarragona, el carrer del Progrés i el carrer de Martí d’Ardenya, uns habitatges que foren coneguts com “les Cases
Noves”
La zona industrial de la carretera de Tarragona es mantingué en funcionament fins les darreres dècades del segle XX,
quan van tancar les darreres fàbriques, o bé es van establir al Polígon Industrial. Actualment, aquesta antiga zona
industrial és la millor conservada de la ciutat.

3.

4.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

3. Fragment Carretera de Tarragona cap a
1950.
Agustí Gurí / AMV-Fons Agustí Gurí
2. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Carretera de Tarragona, any 1970. A la dreta les adoberies d’Enric Clols i la de Josep Rull.
1. PLANO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE VALLS AÑO 1881
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

3. AGUSTÍ GURÍ / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
El començament de la Carretera de Tarragona els anys 60 del segle XX.
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carretera de Tarragona 8-12. Valls.
353255, 4571643

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216414CF5731E (n.8-10)
3216406CF5731E (n.12)
1.310m² sòl (990m² construïda)
292m² sòl (325m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1.

Conjunt d’antics edificis industrials amb façanes de coberta dentada de la Carretera de Tarragona. Els trobem a l’illa de
cases delimitada per la Carretera de Tarragona, a la que hi tenen la façana, la carretera d’Alcover, el camí dels Molins i
el passatge que existeix entre les antigues fàbriques de Ca Clols i Ca Rull. Concretament corresponen als immobles
número 8, 10 i 12 de la Carretera de Tarragona.
Els edificis dels números 8 i 10 presenten una estructura similar, i probablement, en els seus orígens, pertanyien a la
mateixa empresa. Ambdós edificis consisteixen en dues naus de planta rectangular, adossades l’una al costat de l’altra.
Cada nau disposa d’una coberta a doble aiguavés, fet que dóna una aparença dentada a les façanes dels dos edificis.
La façana de les naus del número 8 presenta, a la planta baixa, una porta central de grans dimensions, emmarcada per
dues finestres (en un segon moment, la porta de la segona nau va ser desplaçada cap al costat dret de la façana,
eliminant d’aquesta manera la finestra que l’emmarcava per aquell costat), mentre que a la part superior de la façana
s’hi obren dues finestres allargades, d’arc de mig punt. Damunt d’aquestes, hi tenim el coronament de la cornisa de la
façana, el qual, amb un acabat en forma de petit cos sortint amb un coronament horitzontal, amaga l’angle que forma la
coberta de cada nau. Les façanes de les naus del número 10 mostren la mateixa estructura que les del número 8, però
si bé conserven les portes de la planta baixa, la resta d’obertures han estat tapiades. Les quatre naus segueixen la
mateixa línia de façanes dels altres edificis industrials d’aquella illa de cases, però a diferència de la resta, no tenen
una tanca amb barana, que s’aixequi a l’alçada de la vorera de la Carretera de Tarragona.
L’edifici número 12, d’una alçada superior en un pis a les naus dels números 8 i 10, està format per una sola nau que
també presenta una coberta a doble aiguavés. La façana ens mostra una distribució interna formada per baixos i dos
pisos superiors, amb porta central als baixos, emmarcada per dues finestres, tres finestres rectangulars obertes al
primer pis i tres finestres allargades al segon, que reprodueixen el coronament sinuós amb cornisa de la façana a la
seva part superior. En aquest cas, davant de la façana hi ha una tanca amb grans pilars de maons i reixes de ferro.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

FAÇANES INDUSTRIALS
XIX-XX / Moderna
Entre mitgeres
Industrial
Magatzems – Cap - Esportiu
Bo – Regular – Bo
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ARQUITECTÒNIC
C10
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

RAONS CATALOGACIÓ:
Conforma un conjunt arquitectònic dins de la zona industrial del segle XIX de la carretera de Tarragona.

3.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes dentades i les cobertes i la seva estructura.
Es protegeix també la tanca del número 12.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica, i un estudi dels valors patrimonials de
l’interior. El projecte s’haurà d’adaptar a les conclusions de l’estudi.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de l’envolvent.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements.
¬ Recuperació de les obertures originals dels baixos.
¬ No es permet la remunta al pla de façana de la carretera de Tarragona.
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AMBIENT C10 / ANNEX II. EDIFICIS INDUSTRIALS /

C10 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carretera de Tarragona 24-26. Valls.
353167, 4571274

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3215404CF5731C (n.24)
3215405CF5731E (n.26)
587m² sòl (1.323m² construïda)
217m² sòl (571m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Aquests antics edificis industrials corresponen als números 24 i 26 de la Carretera de Tarragona. Els trobem un al
costat de l’altre a la primera illa de cases de la Carretera de Tarragona que hom troba a l’esquerra, després de travessar
el pont del torrent del Catllar. Aquesta illa, parcialment edificada, està delimitada per la Carretera de Tarragona, on hi
tenen la façana, el carrer del Gas, on el número 24, que fa xamfrà entre ambdós carrers, hi té la façana lateral dreta, el
camí dels Molins i el torrent del Catllar.
El número 24 és un edifici de planta rectangular amb baixos, un primer pis que ocupa tota la planta de l’immoble, a
excepció d’un cos posterior que tan sols arriba fins l’alçada del terra del primer pis, el qual uneix la façana posterior
original d’aquesta antiga fàbrica, amb el mur posterior del següent edifici del carrer del Gas. A la part central de la
façana principal s’hi aixeca un segon pis, fet que implica que el coronament de la façana principal tingui una forma
esglaonada, amb els dos cossos laterals amb una coberta d’un sol aiguavés, que arrenca dels murs laterals del segon
pis, aproximadament a la meitat de l’alçada d’aquests darrers, i va descendent cap als murs laterals de l’edifici. Pel
que fa al cos central, que sobresurt per damunt dels altres, aquest disposa d’una coberta a doble aiguavés. Cal dir que
en un segon moment, la meitat posterior del costat esquerra d’aquest edifici va patir l’augment en alçada d’un segon
pis, que també presenta una coberta a doble aiguavés.
Actualment, la façana principal presenta quatre portes a la planta baixa, de les quals tan sols tenim certesa que sigui
original la que s’obre a la part central de la façana, una porta que està emmarcada per brancals i un arc escarser. La
resta, de diferents dimensions, són de llinda recte i possiblement corresponen a transformacions que ha sofert l’edifici
al llarg de la seva història. Pel que fa al primer pis, s’hi obren tres finestres rectangulars a la part central de la façana.
Damunt d’aquestes finestres, i a l’alçada del coronament dels murs laterals de l’edifici, hi tenim una cornisa amb
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

EDIFICIS INDUSTRIALS
XIX-XX / Moderna
Entre mitgeres
Industrial
Comercial - Magatzems
Bo
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ARQUITECTÒNIC
C10
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de l’envolvent.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements.
¬ Recuperació de les obertures originals dels baixos.
¬ No es permet la remunta al pla de façana de la carretera de Tarragona.

RAONS CATALOGACIÓ:
Conforma un conjunt arquitectònic dins de la zona industrial del segle XIX de la carretera de Tarragona.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general dels edificis.
Es protegeix íntegrament la xameneia.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica, i un estudi dels valors patrimonials de
l’interior. El projecte s’haurà d’adaptar a les conclusions de l’estudi.
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2. Façana posterior i xemeneia
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C10 /

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
motllures que ressegueix tota la façana principal, així com el coronament de la façana lateral dreta. Finalment, la façana
del darrer pis mostra dues finestres hexagonals i una cornisa decorativa que ressegueix el coronament de la coberta a
doble aiguavés.
Pel que respecta a la façana lateral que s’alça al carrer del Gas, aquesta tan sols correspon a la planta baixa i al primer
pis, en els que s’obren un total de cinc grans finestres rectangulars a cadascun d’aquests pisos i una sisena que està
tapiada. La façana està coronada per la cornisa amb motllures que també trobem a la façana. Adossat a la part posterior
de l’edifici, hi tenim un cos afegit en un segon moment, que presenta planta baixa (on hi ha una porta i una finestra de
reduïdes dimensions) i un pis superior (on s’obre una finestra), al damunt del qual hi trobem un terrat amb una barana
de balustres, al que s’accedeix des del primer pis de l’edifici original de la fàbrica. La façana posterior presenta
finestres rectangulars similars a les de la façana lateral, a excepció del segon pis original (el central), on hi ha dues
finestres d’arc de mig punt. En canvi, el tram de segon pis que afegiren al costat del central, presenta dues finestres de
llinda recta.
El número 26 és un edifici de planta rectangular amb baixos, primer pis, i un segon pis que tan sols ocupa la part més
propera a la façana de la Carretera de Tarragona, del costat dret de l’edifici. La façana principal, encarada a la carretera,
presenta dos grans portals a la planta baixa. El de la dreta és d’arc de mig punt, amb brancals i dovelles de pedra,
decorades per una sèrie de motllures, mentre que el portal de l’esquerra, de majors dimensions que el primer, és de
llinda recta. Probablement, aquest darrer era inicialment com el portal de la dreta, però fou engrandit en algun moment
de la seva història, eliminant l’antic portal. Emmarcat pels dos portals, hi trobem una pilastra de maó, que des de la
base de la façana arriba fins el coronament del primer pis. Damunt de les portes hi trobem una inscripció pintada amb
lletres de grans dimensions, on s’hi llegeix XAMORA SL. Al primer pis s’obren dues finestres, una a cada costat de la
façana de l’edifici, seguint els eixos verticals fixats pels portals de la planta baixa. La finestra del costat dret és d’arc de
mig punt i està emmarcada per una motllura decorativa, mentre que l’altra finestra és d’unes dimensions menors i de
llinda recta. És molt probable que aquesta segona finestra sigui una modificació d’una finestra com la que tenim al
costat dret, la qual hauria estat parcialment tapiada deixant-la reduïda a la finestra que s’hi obre actualment. Coronant
el primer pis, hi tenim una cornisa amb motllures i tot seguit un ampit, pel que fa al costat esquerre, i l’estructura del
segon pis, pel que fa al dret. En aquest darrer s’hi obre una finestra d’arc de mig punt, que estava emmarcada per una
franja decorativa, mentre que als seus peus, entre la finestra i la cornisa que separa els dos pisos, hi tenim restes de
decoració pintada. El segon pis està coronat per una cornisa amb motllures que ressegueix l’acabament recte d’aquella
part de la façana. La façana posterior de l’edifici, presenta finestres d’arc de mig punt a l’alçada de la planta baixa i del
primer pis.
A la part posterior de la finca del número 26, immediatament darrera de l’edifici, s’hi aixeca una xemeneia industrial,
amb basament de planta quadrada i tot seguit de planta circular fins el coronament, on hi trobem diverses motllures
decoratives que l’envolten.
DADES HISTÒRIQUES
Els edificis dels números 24 i 26 de la Carretera de Tarragona formen part dels primers edificis industrials que
s’aixecaren en aquesta en aquesta zona de la ciutat. Concretament, sembla ser que aquest ambdues fàbriques foren
construïdes entre els darrers anys de la dècada dels anys setanta del segle XIX i l’any 1881, data en la que ja existien.
Amb tot, ambdós edificis han sofert diverses modificacions al llarg de la seva història, part de les quals han estat
esmentades en fer-ne la descripció. Cal destacar que fins els primers anys del segle XX, la façana posterior del número
24 no tenia cap construcció adossada, i presentava sis grans finestres a la planta baixa i al primer pis, a més de les
dues finestres que encara es conserven al segon pis. Posteriorment, als anys quaranta hi afegiren l’ampliació d’un
segon pis damunt del costat dret de la façana posterior.
Malauradament no disposem de suficient informació per concretar quines indústries acollien inicialment aquestes
fàbriques. Tan sols tenim documentat que durant bona part de les dècades dels anys deu i vint del segle XX, hi va estar
instal·lada la fusteria d’Anton Solé Vallverdú. L’ús industrial d’aquest edificis va finalitzar durant la segona meitat del
segle XX.
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C11 / CARRER MURALLA DE SANT ANTONI /
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LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Muralla de Sant Antoni

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

MURALLA DE SANT ANTONI
S. XVIII-XIX / Moderna - Contemporània
Segons el tram
-----

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

El carrer de la Muralla de Sant Antoni, és un important eix viari que comunica, tot vorejant el barri antic, la zona del
Portal Nou i de la carretera de Tarragona amb la zona d’eixample del segle XIX que s’alça al nord-est del barri antic. La
Muralla de Sant Antoni, disposada en paral·lel al carrer de l’Església i al carrer de la Cort delimita el barri antic entre la
plaça del Portal Nou i el carrer de la Muralla del Castell. Al llarg del seu traçat arrenquen o hi finalitzen diversos
carrers: el carrer de la Candela, el Raval de Farigola, la Costa de l’Església, el carrer Cor de Maria, les Escales de la
Peixateria, el carrer del Pantà, el carrer del Rector Cessat i el carrer Miralcamp. A més, cal afegir-hi el carrer de Sant
Miquel, desaparegut fa uns anys. Tret d’algunes restes de la muralla del segle XIV i del conjunt de l’església de Sant
Joan, els edificis que s’aixequen al llarg d’aquest carrer daten del segle XVIII en endavant. La majoria són de planta
baixa amb dos o tres pisos superiors, tot i que també n’hi ha alguns que presenten més pisos d’alçada, especialment
al costat de carrer que limita amb el carrer de la Cort. Els edifici de la Muralla de Sant Antoni formen un conjunt força
unitari i ric, en el que hi destaquen diverses cases de famílies d’industrials del segle XIX, que sovint tenen les antigues
fàbriques adossades o integrades al mateix edifici.

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4, 1e, E

OBSERVACIONS:

Afectat per l’entorn de protecció dels BCIN de l’església de Sant Joan i la capella del
Roser

DADES HISTÒRIQUES

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C11
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: VCH1, VCH16
BCIL: VCH20, VCH5, VCH6, V47, V48, V49,
VCH29, V50, VCH31, V51, VCH34, VCH35, V52,
VCH36, V53, VCH8
BPU: V14, VCH123, VCH27, V54

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels primers carrers a créixer en l’expansió fora muralles del segle XVIII. Té una gran quantitat de conjunts
industrials (fàbrica + habitatge de l’industrial) que li donen la imatge característica.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A més dels BCIN, BCIL i BPU protegits (marcats en el plànol d’emplaçament), es protegeixen les façanes d’algunes
edificacions (marcades en el plànol). De la resta es protegeix la tipologia edificatòria característica, així com els els
eixos compositius de les façanes, i els edificis i restes de caràcter industrial. Es protegeix el traçat del carrer actual.
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit. Es permet la substitució d’edificis no catalogats, prèvia intervenció
arqueològica i aixecament de plànols de conjunt i detall.

L’espai on ara trobem la Muralla de Sant Antoni estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII, tan sols s’hi
aixecava la muralla medieval de la segona meitat del segle XIV. El mur, les torres i el fossat que estava excavat als peus
d’aquesta fortificació tancaven el nucli urbà (l’actual barri antic) i recorrien en la majoria dels casos el mur posterior de
les cases que actualment trobem al costat dret del carrer de la Muralla de Sant Antoni (el que limita amb el carrer de la
Cort). A més, també s’hi obria un portal de la muralla, el portal de Sant Antoni, al tram final del carrer de la Costa de
l’Església, encarat al raval de Farigola, l’antic camí de Montblanc, al qual donava accés.
L’important creixement demogràfic que va experimentar Valls al llarg del segle XVIII va provocar un fenomen
d’expansió urbana a extramurs de la vila. Així, al llarg d’aquell segle va tenir lloc la urbanització d’un conjunt de ravals,
també anomenats “muralles”, que superaren i envoltaren la muralla seguint una camí que anava paral·lel a l’antic
fossat. Si bé, inicialment tots ells rebien el nom comú de ravals, la seva expansió i consolidació va portar que durant la
segona meitat del segle fossin dividits en diversos ravals amb noms propis. Un d’ells fou el que va rebre el nom de
Muralla de Sant Antoni, pel fet de que en el seu traçat s’hi aixecava el portal de Sant Antoni.
Tot i que la Muralla de Sant Antoni, com el conjunt de ravals vallencs, va començar a prendre forma durant la primera
meitat del segle, inicialment tan sols s’aixecaven edificis en el seu costat esquerra, mentre l’existència de la muralla i
el seu vall impedien fer-ho en el costat dret. No fou fins a començaments de la segona meitat del segle XVIII quan els
ravals iniciaren un major creixement gràcies al permís de vendre per edificar l’espai del vall de la muralla situat entre
les torres, que l’Ajuntament obtingué de la Reial Audiència l’any 1754. A partir d’aquell moment s’aixecaren edificis
que aprofitaven com a paret de fons la muralla, fet que va permetre que es comencessin a aixecar cases i corrals en
aquell costat del carrer.
En els darrers anys del segle XVIII la Muralla de Sant Antoni, tenia cases a ambdós costats del carrer, sobretot a partir
de l’alçada de l’església de Sant Joan fins a l’hospital de Sant Roc, tot i que quedaven diversos espais sense edificar al
peu de la muralla, mentre que l’altra costat la construcció d’edificis hauria anat completant el seu traçat. Des de la
plaça del Portal Nou fins darrera de l’edifici de Sant Roc, la Muralla de Sant Antoni inclouria l’arrencada de l’actual
carrer de la Candela, el raval de Farigola, que ja tenia algunes cases, i segurament l’inici de la majoria dels carrers que
actualment travessen aquest costat del carrer. Cal dir que tots aquests carrers que arrencaven de la Muralla de Sant
Antoni en formaren part fins que se n’independitzaren a mitjans del segle XIX.
Pel que fa al nom del carrer, també es va conèixer a partir dels darrers anys del segle XVIII com la Muralla de les
Creus, mentre que, també des d’aquells anys i durant gran part del segle XIX el tram de la Muralla de Sant Antoni
comprès entre la plaça del Portal Nou i el raval de Farigola va formar part del raval del Portal Nou. No fou fins ben
entrada la segona meitat del segle XIX que aquell primer tram va recuperar el nom de Muralla de Sant Antoni.
Al llarg del segle XIX s’anà completant l’edificació de cases i magatzems en els darrers solars que quedaven al peu de
la muralla medieval, mentre que en la primera meitat d’aquell segle s’obrí l’actual carrer del Rector Cessat i l’any 1870
les Escales de la Peixateria. A partir de mitjans del XIX una part de l’enriquida burgesia industrial vallenca va escollir la
Muralla de Sant Antoni per aixecar-hi els seus grans i luxosos habitatges, sovint adossats a les seves fàbriques,
formant conjunts que embelliren el carrer i que en la majoria dels casos encara es conserven.
(continua)

FITXES AMBIENTS
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

2.

AMBIENT

C11 / CARRER MURALLA DE SANT ANTONI /

C11 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES (continuació)
La Muralla de Sant Antoni patiria una important modificació a partir de l’any 1925, quan l’Ajuntament aprovà un
projecte per eixamplar-la, tot fent desaparèixer el carrer del Mur, un carreró estret (l’antic pas de ronda de la muralla
medieval) que separava la paret posterior de les cases del carrer de la Cort amb les de la Muralla de Sant Antoni. Així,
l’Ajuntament va prendre l’acord de fer desaparèixer el carrer del Mur entre els actuals carrers del rector Cessat i el de la
Costa de l’Església, mitjançant l’enderroc de les cases de la Muralla de Sant Antoni que hi donaven, per a bastir-ne de
noves que recularien ocupant l’espai del carrer del Mur i per tant permetrien eixamplar la mencionada Muralla. La
reforma es va anar realitzant lentament i en l’actualitat encara queden tres edificis que no han retrocedit, els quals, pel
fet de no haver reculat encara conserven restes de la muralla medieval.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE VALLS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA. OBRA INÈDITA.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I)”. A CULTURA, Nº646, VALLS:
AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2004). “ELS NOMS DELS CARRERS DE VALLS AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I II)”. A CULTURA, Nº647, VALLS:
AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1989). ELS ANTICS CARRERS DE VALLS. VALLS: IEV.
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AMBIENT

C12 / HORT DEL TONDO /

C12 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ
Aparcament del Barri Vell. Valls

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

HORT DEL TONDO
S. XIII-XIX / Medieval-Moderna-Contemporània
Bo
Dins l’àmbit del PERI 2
Zona d’influència del Torrent de la Xamora

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’aparcament del Barri Vell ocupa l’espai on es trobaven unes antigues hortes i alguns edificis industrials, a tocar del
torrent de la Xamora. Està delimitat pel carrer de la Font d’en Bosch, on hi té l’entrada per vehicles mitjançant la
portalada d’una antiga fàbrica que fou enderrocada per obrir pas a l’aparcament quan aquest fou adequat; la part
posterior dels edificis que tenen la façana a la Muralla de Sant Antoni i al Raval de Farigola, trobant-se en aquest darrer
un segon accés per a vianants a través d’una casa-pont; i pel mur de contenció del torrent de la Xamora, en el tram
comprés entre el Raval de Farigola i el carrer de la Font d’en Bosch. Malgrat habilitar aquest indret com a aparcament,
es va conservar tota l’estructura dels antics horts que ocupaven aquell espai, com és el cas dels marges, escales i
rampes de comunicació, murs de tancament (algun d’ells amb contraforts) i el sistema de recs i mines que regava els
horts i subministrava aigua a les adobaries que envoltaven aquests horts, alguna de les quals encara es conserva (com
és el cas de la que delimita amb l’escala que comunica les dues terrasses de l’aparcament). També hi destaca un
safareig allargat amb una galeria d’arcs, un dels darrers que encara es conserven a la ciutat. A l’altra riba del torrent, la
Font d’en Bosch amb el seu molí medieval i les seves adobaries, així com el talús elevat cobert de vegetació d’aquella
riba emmarquen les vistes pel costat del torrent, mentre que el conjunt monumental de Sant Joan fa el mateix des del
Barri Antic.

EMPLAÇAMENT 1/4000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat

1.

3.

DADES HISTÒRIQUES

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

AMBIENT
C12
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIL: V34, V35
BPU: V38, V39

RAONS CATALOGACIÓ:
El conjunt d’espais lliures i de paraments de pedra, rentador i antics edificis industrials configuren una unitat única. La
seva posició, a un nivell inferior, emfatitza la visió de Sant Joan i de la muralla.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS
ELEMENTS PROTEGITS:
A més dels BCIL i BPU protegits (marcats en el plànol d’emplaçament i amb fitxa individualitzada), es protegeixen les
antigues fàbriques (adoberia, fàbrica d’alcohol), la casa pont, el rentador amb les seves escales d’accés i l’estructura
d’arcs, paraments de pedra perimetrals, mur de contenció al torrent, el marge intermig i les escales de pedra.
USOS PERMESOS:
Els que determina el planejament vigent.

Els terrenys que actualment ocupa l’aparcament del Barri Vell foren destinats a terres de conreu (sobretot a horta) des
de l’època medieval, quan, en aquella zona, a extramurs de la vila, tan sols s’aixecaven els molins de la Font d’en
Bosch i del raval de Farigola, l’antic camí de Montblanc. Posteriorment, ben entrat el segle XVI, el Comú de la vila va
aixecar el mur de contenció del torrent de la Xamora, fet que va permetre protegir millor aquesta zona d’horta de
l’efecte de les torrentades.
Amb la configuració dels ravals que envoltaven les muralles, al llarg del segle XVIII, aquestes hortes quedaren
delimitades per la part posterior dels edificis que s’aixecaven a la Muralla de Sant Antoni i al Raval de Farigola, fins el
punt que l’accés actual des d’aquest darrer carrer es fa mitjançant una interessant casa-pont del segle XVIII.
Posteriorment, en el segle XIX, també s’hi aixecaren diverses fàbriques, principalment adoberies, a la part posterior
dels edificis de la Muralla de Sant Antoni, entre aquests i les hortes, així com al carrer de la Font d’en Bosch i al Raval
de Farigola. Però l’espai interior de l’illa de cases, conegut durant bona part del segle XIX i del XX com a Hort de
Tondo, va continuar destinat a hortes, que foren conreades fins les darreres dècades del segle XX. Tan el safareig de
l’Hort de Tondo, com la majoria de recs i altres estructures d’aquelles hortes que encara es conserven, ja estaven
dempeus a finals del segle XVIII. També cal destacar, a més dels interessants edificis industrials que envolten aquest
espai, alguns trams que encara es mantenen dempeus d’un mur que s’aixeca damunt de la paret de contenció del
torrent i que durant el segle XIX va formar part de les fortificacions de les Guerres Carlines.

3.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2008). “L’edifici de Ca Figueras i el seu entorn (II)”. Cultura, número 692, Valls: AAEET.
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INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
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AMBIENT

C13 / MASMOLETS/

C13 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
43 1613
SÒL URBÀ
Masmolets

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES HISTÒRIQUES
El poblament de l’indret on ara trobem Masmolets té els seus precedents en l’època romana, quan s’establí una vil·la a
l’espai que ara ocupa bona part d’aquest nucli urbà. Però els orígens del Masmolets actual cal cercar-los en la
repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII. Probablement es tractava inicialment d’un mas
donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint en un petit nucli de cases que depenia
jurisdiccionalment de Valls. El nom amb que apareix en la documentació del segle XIV i XV ens fa pensar en aquesta
possibilitat, ja que se’l denominava Mas de Mulets, nom que probablement corresponia a la família a qui s’havien cedit
aquestes terres, els Mulets o Molets.
A finals del segle XIV i principis del XV, Masmolets ja consistia en un petit nucli més aviat compactat, que tindria un
aspecte força similar al que presenta actualment. Era un agrupament de cases i corrals, envoltat per terres de conreu i
alguna era i presidit per l’edifici del castell. Estava estructurat mitjançant algun carrer, dels quals tan sols apareix
recollit en la documentació el que corresponia al camí de Montblanc, l’actual carrer de l’Església, l’antic camí de
Fontscaldes, que travessa el poblat. L’any 1402 el nucli de Masmolets estava format pel castell, 16 cases, 9 corrals,
un celler i dos molins d’oli.
El castell es mantingué dempeus sencer fins l’any 1590, quan n’enderrocaren aproximadament la meitat per tal de
poder construir en aquell espai l’església de Sant Roc. Amb els anys, el que restava del castell va quedar sense ús i es
convertí en el cementiri de Masmolets, adossat a l’església, que fou ampliada i pràcticament aixecada de nou en els
primers anys del segle XIX, adquirint aleshores l’aspecte que presenta actualment. A més del conjunt que forma aquest
poble, els carrers i racons de Masmolets conserven edificis i espais interessants, com és el cas del gran casal de Ca
Bella i els trams d’empedrat del carrer de l’Església.

DADES URBANÍSTIQUES
POUM
SÒL URBÀ
CLAU 1d

OBSERVACIONS:

---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 176

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Visió General

DESCRIPCIÓ
Masmolets és un dels poblats del terme vallenc, que es troba situat en un petit tossal a la dreta de la carretera N-240 a
uns 4 Km de Valls. Consisteix en un petit nucli agrari format per un conjunt de cases de tipologia rural agrupades als
dos costats del carrer de l’Església, l’antic camí de Fontscaldes, que travessava Masmolets. En un dels extrems, dalt
d’un aflorament rocós, s’hi alça l’església de Sant Roc i les restes del castell de Masmolets. Aquest petit poble manté
una estructura urbana compacte que pràcticament no ha sofert transformacions serioses en els darrers segles.

EMPLAÇAMENT 1/4000

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MASMOLETS
S. XII-XVIII / Medieval-Moderna
Bo-Regular
Proximitat A27

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA C.2
AMBIENT
C13
BCIL
C. AMBIENTAL
BCIN: M01 Castell de Masmolets
BCIL: M03 Sant Roc, M04 Cal Ganxo
BPU: M02 Jaciment veïnat de Masmolets

2. Sant Roc

RAONS CATALOGACIÓ:
Configura una unitat. Tipologia pròpia de vila de camí a banda i banda del camí de Fontscaldes.
PROTECCIONS I INTERVENCIONS

ALTRES DADES

ELEMENTS PROTEGITS:
A part dels BCIN, BCIL i BPU protegits (marcats en el plànol d’emplaçament i amb fitxa individualitzada), es protegeix
la tipologia edificatòria de cases rurals i els seus elements, textures i cromatismes. Es protegeix també l’empedrat i els
pedrissos característics del carrer de l’Església. (veure plànol 2.13). També es protegeixen els murs de pedra de
tancament de les parts posteriors dels habitatges, el rellotge de sol del carrer de l’Església, l’era enrajolada i les restes
del molí.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE VALLS AL LLARG DE LA SEVA HISTÒRIA. OBRA INÈDITA.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’URBANISME”. A EDAT MITJANA: DEL BUIT A LA PLENITUD, VOL. III DE VALLS I LA SEVA HISTÒRIA,
VALLS: IEV.
MORAGAS, F.: “ESGLÉSIA DEL LLOC DE MASMOLETS”. INÈDIT.

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, i les especificades a cadascuna de les
fitxes dels BCIN, BCIL i BPU de dins de l’àmbit.

Arxius
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Arxiu Històric Comarcal (AHC)
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BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL

Valls Centre Històric (VCH)

1. BCIN / LA MURALLA DE VALLS /

VCH01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Interior de les edificacions amb façana a: Muralla del Castell, Muralla de Sant
Francesc, Muralla del Carme, Carrer de Sant Isidre, Muralla de Sant Antoni,
Carrer del Mur i Costa de l’Església
vàries

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM:

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

Les restes de la muralla del segle XIV se situen a la cara interna de les cases que actualment donen al carrer Muralla de Sant Antoni
(tancament nord), Muralla de Sant Francesc i Muralla del Carme (tancament sud), Muralla del Castell (tancament est), Muralla del
Portal Nou i plaça del Portal Nou (tancament oest).
La muralla de Valls era un mur d'una amplada de 1,40 metres que s'anava reduint a mesura que guanyava alçada. Estava construït
amb pedra lligada amb morter fins als dos metres d'alçada i a partir d'aquest punt aixecaven el mur amb tàpia de terra. Adossat a la
cara interna del mur, a uns 5,50 metres d'alçada, hi havia el pas de ronda o andador construït amb fusta. El mur quedava rematat
amb merlets. Al llarg del traçat de la muralla, cada 45 metres aproximadament, hi havia 32 torres de planta quadrada (d'uns 5x5
metres), adossades al mur. Mentre que el mur feia uns 7,50 metres d'alçada, les torres feien entre 11 i 13 metres. A la muralla
s'obrien cinc portals: el del Castell, el d'en Berenguer de Llobets, el del Carme, el del Portal Nou i el de Sant Antoni. Els portals
estaven flanquejats per dues torres, excepte el portal del Castell que ocupava la part baixa d'una torre. Hi havia un portal secundari,
conegut com el d'en Vernet, que no tenia torres i que va ser tapiat al segle XV. Davant de la muralla i seguint tot el seu traçat s'havia
excavat el vall. Entre la cara interna de la muralla i les cases hi havia un espai de separació conegut com a "andador de baix" i
posteriorment com a carrer del Mur.
Actualment els trams millor conservats són els que limiten el carrer del Carme i el de Sant Antoni, on es mantenen dempeus, a més
de la major part de la muralla, dues torres senceres i gran part d’una de les torres del portal de Llobets i part del propi portal, tal i
com va detectar l’estudi arqueològic realitzat l’any 2003. L'any 2010 es van fer uns treballs arqueològics en el sòl dels habitatges
emplaçats al carrer Tomàs Caylà i de l'Església que han permès certificar l'existència de restes de la base de la muralla.
Seguiment de l’estat de la muralla al llarg del seu traçat: (veure annex plànols)
Començarem per l’edifici de Sant Roc, on es conserva en la seva alçada original tot un angle de la muralla, convertit en la paret de
tancament del pati interior. En l’actual n.2 de la Muralla del Castell s’hi aixecava una torre, de la qual molt probablement, en deuen
quedar restes almenys a nivell de fonaments. La muralla també es deu conservar, com a mínim a nivell de fonament, al quedar
convertida en paret mitgera entre el n.5 del carrer Jaume Huguet i el n.8A de la Muralla del Castell. Seguidament creuava el carrer
Jaume Huguet mitjançant la torre del portal del Castell, de la que com a molt se’n deu conservar una part dels fonaments.
Una vegada arribats a l’illa de cases on s’aixecava el castell, trobem que es conserva en alçada el mur del Castell (que faria funció
de muralla) com a paret mitgera entre el n.6 del carrer Jaume Huguet i els n.10 i 12 de la Muralla del Castell. La resta d’aquest mur
hauria desaparegut a causa de la construcció de l’edifici d’aparcaments del n.14, igual que els fonaments d’una torre que s’aixecava
a la cantonada del Castell (encara que podria ser que hi hagués alguna resta en el subsòl del n.16). Originalment la muralla també
aprofitaria la cantonada del Castell i seguiria per la paret lateral del n.14 fins aproximadament el punt on s’aixeca la paret que separa
els n.1 i 3 del carrer Jaume Mercadé, allí faria un angle recte i més o menys continuaria per aquesta mitgera (sinó es conserven
restes en la mateixa paret, és possible que apareguin vestigis de la fortificació a nivell de fonament de l’edifici n.1).
(continua )
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ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
A partir d’aquest punt la muralla travessaria el carrer Jaume Mercadé i continuaria en direcció a la plaça de Sant Francesc. Per les
característiques del traçat d’aquest tram, que es troba pràcticament en la seva totalitat fixant els límits entre propietats privades, és
difícil conèixer amb exactitud l’estat de conservació i la situació exacta de les seves torres, caldria realitzar-hi treballs arqueològics.
Una vegada creuat el carrer, la paret mitgera entre els n.2 i 4 del carrer Jaume Mercadé, correspondria al mur medieval, el qual
continuaria resseguint la paret posterior dels edificis de la Muralla del Castell, aixecant-se una torre a l’alçada del n.20 o 22 (de la
que n’ignorem l’estat de conservació en que es troba, sent aquesta una constant que es repeteix en les altres tres torres que hi havia
en aquest tram de muralla). Però la construcció d’edificis de nova planta al carrer Jaume Mercadé i a la Plaça Sant Jordi a la segona
meitat del segle XX, pot haver malmès considerablement aquest fragment de la muralla, que malgrat tot ha conservat el seu traçat
sobre en planta.
Arribats al carrer d’en Gassó, la muralla el creuaria i continuaria entre les cases de la Muralla del Castell i un petit fragment de
l’antic carrer del Mur (aproximadament en els n.28 o 30 de la Muralla del Castell hi havia una torre), per continuar entre els
habitatges del carrer d’en Bosc i els de la Muralla del Castell (hi hauria una altra torre a l’alçada del n.42, 44 o 46 d’aquest darrer
carrer, i una darrera on ara s’aixequen els n.5 i 6 de la plaça de Sant Francesc).
En aquesta illa de cases hi ha un fragment de muralla d’uns quinze metres de llargada i d’una alçada considerable, convertit en la
paret posterior del n.50 de la Muralla del Castell. Aparentment aquest fragment de muralla original (que en un moment més modern,
quan es rebaixà el terreny als seus peus per a urbanitzar aquest tram de la Muralla del Castell, fou reforçat adossant-hi una sèrie de
contraforts en forma d’arcs de grans dimensions), continuaria conservant-se en un estat similar en els edificis propers en direcció al
carrer d’en Gassó, però no s’ha pogut comprovar. Per contra, el fragment de muralla que seguiria al n.50 i enllaçaria amb els
habitatges de la Plaça de Sant Francesc sembla que ha estat reforçat exteriorment i recobert pel mur de contenció que actualment hi
existeix, el qual sobre plànol figura un metre més endavant respecte al fragment de muralla de l’edifici veí.
Arribats a l’alçada de la Plaça de Sant Francesc, trobem el tram de major longitud i més ben conservat de la fortificació medieval, ja
que la majoria de les cases existents d’esquena a la Muralla de Sant Francesc entre l’inici del carrer de Sant Antoni i el del Carme,
continuen mantenint com a façana l’antic mur.
Els n.5 i 4 de la Plaça de Sant Francesc, probablement conserven restes de la muralla en la seva part posterior, mentre que en el n.3
(Cal Quec), a més de les possibles restes de muralla que donen al fragment del carrer del Mur que s’obre a la seva esquena, hi ha
moltes possibilitats que es conservi bona part d’una de les dues torres del portal d’en Llobets.
Part dels fonaments del portal es conserven sota el carrer de Sant Antoni, entre el n.3 de la Plaça i el n.116 del carrer de Sant
Francesc, tal i com es va poder comprovar l’estiu del 2005, quan s’hi va obrir una rasa per soterrar uns cables de Fecsa. El número
116 correspon a l’altra torre del portal d’en Llobets, de la que se’n conserven dues parets senceres (la que limita amb el Nº114 del
mateix carrer i la que està encarada a la Muralla de Sant Francesc), mentre que també es conserva a nivell de planta baixa la paret
que dóna al carrer de Sant Francesc. Una part d’aquesta darrera correspon a la caixa del portal, de la qual se’n conserva una part
sota rasant dins del mateix n.116.
A partir d’aquest edifici, la muralla va seguint la façana de les cases que donen al carrer de Sant Francesc, així en el n.114 el mur
medieval es conserva fins a uns 3 metres d’alçada, i en els n.112 i 110 fins uns 4 metres. El n.108 va perdre la part aixecada amb
tàpia al fer les obres de rehabilitació de la casa, però es va conservar la part baixa feta amb pedra i morter. En canvi, el n.106, datat
de la segona meitat del segle XIX probablement tan sols conservaria els fonaments del mur. En el n.104, el mur medieval
actualment arriba als 5 metres (malgrat que aquests han desaparegut parcialment amb la construcció d’una gran entrada per
vehicles), mentre que en el n.102 probablement l’arrebossat ens amaga restes en alçada. Els n.100-96 corresponen a cases del
segle XVIII que pràcticament no han sofert modificacions, conservant el pany de mur fins a uns 4’8 metres, trobant-se probablement
en algun punt de l’espai comprès per les dues darreres cases, els fonaments de l’anomenada “torre Cega”. El n.94 es va aixecar de
nou el 1867, en el cas de que no haguessin aprofitat parcialment la paret de la muralla (l’arrebossat ens impedeix saber-ho) es
conservaria a nivell de fonaments. Les restes de mur en alçada, que s’intueixen en el n.92, es tornen a fer evidents del n.90 al 84, en
els que es conserven restes de mur fins a 4’8 metres d’alçada (als que caldria afegir el desnivell existent respecte la Muralla de Sant
Francesc, fet que ens donaria vora els 6 metres d’alçada sense comptar els fonaments). Segurament hi hauria restes dels fonaments
del mur en l’espai que travessa el carrer de Sant Sebastià juntament amb els d’una torre que també ocuparia part de l’immoble n.84
(com a mínim, es conserva part del mur frontal de la torre).
Una vegada creuat aquest carrer, ens trobaríem amb el n.80A, que aparentment només conservaria els fonaments del mur. Els n.8078 estan força refets i ens és impossible conèixer a simple vista les restes que s’hi amaguen, en el pitjor dels casos estarien a nivell
de fonaments, mentre que el n.76 correspon a la següent torre, “la del carrer de la Tenalla”, amb un mínim de tres costats
pràcticament sencers. Els n.74-60, conserven el mur fins a 6 metres d’alçada (en els 64, 66 i 74 l’arrebossat no ens deixa
comprovar-ho del tot). El n.58 correspon a la torre anomenada “del carrer d’en Fonoll”, la qual també es conserva pràcticament
sencera almenys en tres dels seus costats fins a una alçada d’uns 11 metres, observant-se en el costat de la Muralla de Sant
Francesc la part baixa de la paret aixecada amb pedra i morter, seguint per damunt amb tàpia i les cantonades fetes amb carreus. En
el n.56 l’arrebossat no ens permet conèixer l’alçada de les restes, en canvi el n.54 només conservaria els fonaments del mur perquè
a l’haver estat refeta fa uns anys desaparegué el pany de muralla que hi havia. En el n.52B i el 52 molt probablement hi hauria restes
de mur en alçada, tot i que l’arrebossat ens impedeix observar fins a quin punt arribarien, mentre que en el n.50 del carrer de Sant
Francesc i part del carrer del Carme es possible que hi restin fonaments d’una de les torres del portal del Carme i del propi portal.
En resum, aquest tram del carrer de Sant Francesc conserva un extens pany de muralla amb almenys dues torres senceres i restes
de tres més (una d’aquestes conservada en gran part), existint probablement els fonaments de dues més, a més de la major part del

mur fins a una alçada d’uns 6 metres, en 20 dels 38 edificis existents, més o menys fins el punt on hi havia l’andador o pas de
ronda de la muralla, havent desaparegut l’ampit i els merlets que coronarien el mur, mentre que tan sols en 7 cases només es
conservaria a nivell de fonaments. Aquesta situació li confereix un aspecte similar al que presentaven molts trams de la muralla de
Montblanc abans de restaurar-los.
Continuem el seguiment de la muralla des de l’altre costat del carrer del Carme, allí, a l’edifici enderrocat que hi havia entre el carrer
i el n.46 del carrer de Sant Francesc existia fins fa uns pocs anys una torre del portal del Carme que actualment ha desaparegut a
excepció d’una de les seves cantonades de carreus (que es va desmuntar i tornar a muntar durant l’obra). A més d’aquesta
cantonada és possible que es conservin part dels fonaments de la torre.
En els n.44-40, corresponents a habitatges del segle XVIII, és possible que es conservi en alçada. El n.38A correspon als dos
edificis de la Cooperativa Agrícola, en els quals, tal com es va poder comprovar en les prospeccions arqueològiques realitzades en
el primer d’aquests edificis i en el seu posterior enderroc, la construcció de cups de grans dimensions que n’ocupaven tot el seu
subsòl i les reformes efectuades en el mur que donava al carrer de Sant Francesc, havien fet desaparèixer completament qualsevol
vestigi de la muralla i d’una torre que s’aixecava en aquest punt. Pel que fa al segon edifici de la Cooperativa, cal tenir present la
possibilitat de que s’hi conservi la muralla a nivell de fonaments.
Per contra, els que van del n.36 al n.14 corresponen a habitatges del segle XVIII (a excepció del n.28, que pertany al segle XIX, però
que probablement també va conservar el seu fragment de muralla) i malgrat que el seu arrebossat no permet constatar fins on
arriben, conserven restes de la muralla en alçada (aproximadament en el n.30 o en el 28 s’hi aixecava una torre, de la qual en deuen
quedar restes com a mínim a nivell de fonaments).
El n.8 és un bloc d’habitatges amb aparcament soterrani, que substitueix un edifici del segle XVIII. Per les característiques de la
construcció les restes de la muralla que hi deuria haver, les quals incloïen una torre i el portal d’en Vernet (aquest portal tot i que
fou construït juntament amb aquest tram de muralla, fou tapiat i per tant inutilitzat uns anys abans del 1381), foren completament
arrasades. El n.6 es un edifici modern al que van fer retrocedir prop d’un metre l’alineació de la façana, fet que hauria permès la
conservació de part dels fonaments de la muralla, que estarien sota la vorera de la plaça de la Fusta. Mentre que en els n.4B i 4 com
a mínim es conserva la muralla a nivell de fonament, i possiblement també deuen quedar restes de la mateixa entitat d’una torre en
el subsòl del Nº4.
Seguidament la muralla travessava el carrer de Sant Francesc i seguia per la paret de les cases que donen al carrer de Sant Isidre.
Així, la paret de la casa del n.1 del carrer de Sant Francesc, que limita amb el carrer de Sant Isidre aparentment està construïda
durant la segona meitat del segle XIX en l’indret on s’aixecava la muralla, que es deu conservar a nivell de fonaments. El mateix
passa amb el n.20 i el 18A del carrer de Sant Isidre, mentre que els que van del n.16 al n.2 conserven en la majoria dels casos
restes de la muralla en alçada (a més hi havia una torre aproximadament on ara s’aixeca el n.12A, de la qual en podrien quedar
restes, almenys a nivell de fonament), que ens és difícil de limitar degut a l’arrebossat o a les capes de pintura de les façanes. El
n.2B correspon a una de les torres del Portal Nou, la qual s’hi conserva en força bon estat, possiblement amb tot el seu alçat
original (malgrat que l’ampliació de l’edifici en direcció a la Plaça del Portal Nou pot haver representat la destrucció parcial o
gairebé total de la cara frontal de la torre).
Al costat de l’esmentada torre i sota el subsòl del carrer Tomàs Caylà es conserven part dels fonaments del Portal Nou i de part de
l’altra torre del portal. En la paret de l’habitatge 18A del carrer Tomàs Caylà que dóna al carrer del Mur, sembla que es conserva part
dels primers metres de la muralla, o potser de la torre del portal abans mencionada, aixecats amb pedra i morter (això es pot
observar en la base de la casa en l’espai comprès entre la cantonada amb el carrer Tomàs Caylà i la primera porta oberta al carrer
del Mur, mentre que a partir d’aquest punt l’edifici s’aixeca completament amb maons).
A continuació d’aquesta casa tenim el tram de muralla del carrer del Mur, l’únic que actualment està exempt d’edificacions. Està
format per un pany de muralla paral·lel al carrer amb restes de dos costats d’una torre situada a l’angle existent amb la paret de
l’antic cementiri (els costats conservats corresponen al de la mateixa muralla i al de la paret del cementiri, a més de l’arrencada de
la paret frontal des d’aquest darrer), l’actual Hort del Rector. Aquest tram conserva els fonaments i la part baixa del mur fins a una
alçada d’uns dos metres (comptats des de la part exterior de la muralla) aixecats amb pedra i morter; mentre que en el primer tram
de carrer s’hi conserven prop de tres metres de tàpia original aixecats damunt d’aquesta base.
A partir d’aquesta darrera torre, la muralla deuria seguir més o menys en línia recta per sota de l’actual Hort del Rector i d’una part
dels fonaments de Sant Joan, fins arribar al fragment de muralla, que situat a la Muralla de Sant Antoni, presenta encaixat l’arc
conegut com de Sant Miquel. Del tram que acabem de traçar, i a excepció del tros que acabem de mencionar (que per la seva
situació podria correspondre a la bestorre de Sant Miquel) no hi ha cap resta visible, i si en queda quelcom estarà colgat com a
conseqüència de la construcció de l’església i el cementiri de finals del segle XVI. Cal dir que el mur d’aquest darrer va passar a fer
també la funció de muralla.
En aquest punt ens trobem en un indret on el traçat es fa una mica confós, ja que no es reconeix la manera com encaixaria
l’esmentat fragment de muralla i la continuació de la fortificació al llarg de la paret de les cases del carrer de la Costa de l’Església.
En aquest darrer carrer, molt probablement existeixen restes de muralla en el n.3, tot i que actualment no són perceptibles 1, mentre
que la paret de la muralla es pot reconèixer al llarg de tot el n.5, on s’hi conserva en alçada. A més en aquest darrer edifici es molt
possible que es conservi part d’una de les torres del portal de Sant Antoni, mentre que també conserva en alçada bona part de la
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Cal tenir en compte que al darrera d’aquest edifici, en la façana que dóna a la Muralla de Sant Antoni, concretament en la del n.6 es conserva una
cantonada feta amb carreus, força similar a les que presenten les torres de la muralla vallenca. Però per la seva situació no hauria de correspondre
amb cap resta de la muralla, ja que teòricament en aquell indret concret no hi existia cap torre i la muralla passava més enrera, a uns vuit metres de
distància. De totes maneres l’única manera de conèixer amb seguretat el traçat de la muralla entre el fragment conservat a la Muralla de Sant Antoni i
el n.5 de la Costa de l’Església és mitjançant la realització de treballs arqueològics.
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DESCRIPCIÓ (continuació)
caixa de l’esmentat portal, la qual es reconeix fàcilment ja que correspon al sortint que presenta la casa en la cantonada del carrer
de la Costa de l’Església.
Sota el carrer, seguint la línia que ens marcaria l’esmentat sortint de l’edifici, podria ser que existíssin restes dels fonaments del
portal i de l’altra torre d’aquest (tot i que segurament aquesta més aviat es trobava on ara s’aixeca el n.10 de la Costa de l’Església).
A partir d’aquest edifici i fins el de Sant Roc, ens trobem amb el tram de muralla en pitjor estat de conservació, en el que gran part
de la fortificació ha desaparegut al llarg del darrer segle degut a la progressiva eliminació del carrer del Mur (actualment només en
queden petits fragments) al recular la línia de façanes de les cases que donaven a la Muralla de Sant Antoni, les quals compensaren
l’espai perdut ocupant el de l’esmentat vial (i en molts casos s’uniren als edificis que donen al carrer de la Cort), fet que comportava
la destrucció de la muralla o en el millor dels casos reduïa la seva conservació a l’alçada que presenta el desaparegut carrer del Mur
o el carrer de la Cort. Si bé sobre plànol es pot seguir de manera aproximada el traçat de la fortificació, la única manera de conèixer
amb seguretat l’estat en que es troben les restes de la muralla al llarg d’aquest tram és mitjançant l’arqueologia.
Gràcies a la documentació històrica sabem que a partir de la segona torre del portal de Sant Antoni i fins la que hi havia a la
cantonada de l’edifici de Sant Roc, s’aixecaven sis torres, de les quals sembla que se’n conserva una de força sencera i es possible
que resti algun vestigi de les altres. Estaven situades aproximadament en els següents números de la Muralla de Sant Antoni: la
primera en el n.16, la següent a l’alçada del n.24 o 26A, la tercera en el n.36A, la quarta en el n.50A o el 52B, la cinquena en el
n.62 i la sisena en el n.72. L’única d’elles que està perfectament localitzada i de la que s’observen restes és la que correspon al
n.62. Aquesta conserva sencer, com a mínim, un dels costats amb una cantonada, però per l’aspecte que presenta l’edifici i pel fet
de que darrera encara manté el carrer del Mur, és molt possible que també conservi, encara que sigui parcialment, la cara posterior i
l’altra costat de la torre.
Cal destacar l’existència d’un punt d’aquest tram on la muralla es fa visible, es tracta del n.54 de la Muralla de Sant Antoni, en el
qual es conserva la muralla, possiblement fins l’alçada original, en la paret del darrera de l’edifici, tal com s’observa des de
l’esmentat carrer, reconeixent-se clarament la part bastida amb tàpia degut al tall que va quedar a la paret mitgera de la casa quan es
va enderrocar l’edifici que hi havia on ara s’aixeca el n.52B.

DADES HISTÒRIQUES
La muralla medieval definitiva de Valls, que fixaria els límits del nucli urbà fins el segle XVIII, es va construir en les darreres dècades
del segle XIV, a l’igual que va succeir en la majoria de les poblacions de la Corona d’Aragó, dins el context dels conflictes bèl·lics
que marcaren el regnat de Pere III el Cerimoniós. Aquest monarca al llarg del seu regnat va dur a terme una política de fortificació
dels nuclis urbans dels seus regnes, ja fos refent les muralles que tenien, o en el cas de que no estiguessin fortificats o que les
seves defenses estiguessin obsoletes, aixecant-ne de noves. La vila de Valls formà part d’aquest segon grup, el més nombrós dels
dos.
L’ordre de fortificar Valls la va donar el monarca l’any 1363, en plena guerra amb Castella, sent confirmada el dia 8 de març per
l’Arquebisbe de Tarragona, que juntament amb el rei compartia la jurisdicció de la vila. Cal dir que aquesta comptava amb una
muralla rudimentària, el Mur Vell, construïda en la segona meitat del segle XIII, que tancant la població a l’alçada del carrer de la
Peixateria, Plaça de les Escudelles i carrer dels Metges, havia estat àmpliament superada a mitjans del segle XIV per l’expansió de la
vila i per tant havia esdevingut inútil. Això va fer decidir a les autoritats municipals per la construcció d’una nova muralla que
englobés en la mesura possible els límits urbans de la vila, incloent-hi definitivament el Castell i la Pobla de Santa Anna, en
comptes de refer el Mur Vell.
Les obres anaren a càrrec de les estructures de govern municipal, sota el control de l’Arquebisbe, que en projectaren el traçat,
destinaren tots els recursos fiscals possibles per a cobrir la despesa extraordinària que suposava el bastiment d’una obra pública
d’aquestes característiques i l’administraren mitjançant els càrrecs de l’obrer i els seus auxiliars, assignats a cada fragment de
muralla en construcció. Alguns d’aquest no foren administrats directament per les autoritats, sinó que aquestes vengueren a
particulars la construcció del mur mitjançant l’encant públic. Pel que respecta als treballadors, les tasques de bastiment de la
muralla comportaren la contractació de professionals: picapedrers, paletes i fusters. Els quals foren auxiliats per manobres
d’ambdós sexes, i pel conjunt de la població mitjançant l’ús de la prestació personal.
La nova muralla, amb un perímetre total d’uns 1430 metres lineals, es va construir entre el 1363 (en aquella data començaren a
treballar en el vall darrera el Castell, mentre que no es començaria a aixecar mur fins el 1365) i el 1381. Resseguia per la cara
interna de les cases que actualment donen als carrers de la Muralla del Castell, Muralla de Sant Francesc, Muralla del Carme, Plaça
del Portal Nou i Muralla de Sant Antoni.
El mur, d’una amplada de prop d’1,5 metres, estava construït amb pedra lligada amb morter fins a una alçada d’uns dos metres,
punt a partir del qual l’aixecaven amb tàpia de terra fins arribar a una alçada total d’uns set metres i mig, sent coronat amb ampit i
merlets. El pas de ronda, fet amb fusta, es trobava adossat al mur a uns cinc metres d’alçada, mentre que a nivell de terra, i com a
separació entre la muralla i les cases de la vila existia un vial estret, el carrer del Mur.
Al llarg del traçat de la muralla, repartides aproximadament cada 45 metres hi havia un total de 32 torres de planta quadrada (d’uns
5x5 metres) adossades al mur, que arribaven a una alçada d’uns 11 a 13 metres, repartida en tres pisos coberts amb sostres de
fusta. Les torres tenien les cantonades construïdes amb carreus, mentre que la resta de les seves parets estaven aixecades de la
mateixa manera que la muralla (segons la documentació conservada tenien les quatre parets tancades, amb porta a la planta baixa i
a l’alçada del pas de ronda).
A la muralla s’hi obrien cinc portals: el del Castell, el d’en Berenguer de Llobets, el del Carme, el del Portal Nou, i el de Sant Antoni.
Tots ells, a excepció del portal del Castell, que ocupava la planta baixa d’una torre, estaven flanquejats per dues torres. Davant de la

muralla s’havia excavat el vall, del qual se’n desconeixen les dimensions, i que era superat davant de cadascun dels portals gràcies
a la construcció d’un pont.
La muralla de Valls es mantingué en funcionament, amb constants tasques de manteniment, fins a mitjans del segle XVIII, moment
en que degut a l’expansió de la vila a través dels ravals, quedà obsoleta i superada per aquests, que construïren cases en l’espai
entre les torres (sempre i quan no superessin l’alçada de la fortificació i obrissin portes i finestres només a la paret del davant, o a la
del darrera, que corresponia a la muralla) i convertiren aquestes darreres en habitatges.
A inicis dels anys trenta del segle XIX s’enderrocaren els portals de la muralla, per tal d’eixamplar els accessos al nucli històric
vallenc, començant així un lent però constant procés de destrucció de la fortificació, típic en moltes viles i ciutats al llarg d’aquell
segle i la primera meitat del següent, al convertir-se aquest tipus de construccions en un obstacle per a l’expansió urbanística i el
progrés. Així, a Valls s’obriren nous accessos als ravals, com el del carrer de Sant Francesc (al Portal Nou), la Costa de la Peixateria,
el del carrer de Sant Sebastià, etc., mentre que trams sencers de muralla desapareixien en la seva major part, com succeí quan es
suprimí el carrer del Mur (pas de ronda de la muralla) en l’espai comprès entre el carrer del rector Cessat i el de la Costa de
l’Església.
Actualment, els trams millor conservats són els que limiten el carrer del Carme i el de Sant Antoni, on es mantenen dempeus, a més
de la major part de la muralla, dues torres senceres i tal com s’ha pogut confirmar gràcies als treballs arqueològics realitzats
darrerament, gran part d’una de les torres del portal d’en Llobets i un fragment del propi portal.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. La Muralla de Sant Francesc els anys 20 del segle XX
PERE CATALÀ PIC / AMV Col·lecció Pere Català Pic

3. El Portal Nou abans del 1833
Dibuix de Pau Baldrich / AMV Fons Família Baldrich-Coll

2. Carrer del Mur restes de la muralla del segle XIV
PERE CATALÀ ROCA / AMV Col·lecció Pere Català Roca
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ANNEX. EDIFICACIONS DEL TRAÇAT DE LA MURALLA:
TORRES:
Plaça de Sant Francesc 3
Carrer de Sant Francesc 58 / Muralla de Sant Francesc 9b
Carrer de Sant Francesc 76 / Muralla de Sant Francesc 23b
Carrer de Sant Francesc 84 / Muralla de Sant Francesc 29
Carrer de Sant Francesc 116 / Muralla de Sant Francesc 61
Plaça del Carme 15 / Carrer de Sant Francesc 48
Plaça del Portal Nou 1 / Carrer de Sant Isidre 2b
Carrer del Mur 1 / Carrer Tomàs Caylà 18b
Carrer del Mur 3
Muralla de Sant Antoni 2c
Muralla de Sant Antoni 6b
Muralla de Sant Antoni 62
Muralla de Sant Antoni 86

Cara
interna
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
interna
interna
interna
interna

MURALLA:
Plaça de Sant Francesc 4
Plaça de Sant Francesc 5
Plaça de Sant Francesc 6
Muralla de Sant Francesc 1 / Carrer de Sant Francesc 50
Muralla de Sant Francesc 3 / Carrer de Sant Francesc 52
Muralla de Sant Francesc 5 / Carrer de Sant Francesc 52b
Muralla de Sant Francesc 7 / Carrer de Sant Francesc 54
Muralla de Sant Francesc 9a / Carrer de Sant Francesc 56
Muralla de Sant Francesc 11 / Carrer de Sant Francesc 60
Muralla de Sant Francesc 13 / Carrer de Sant Francesc 62
Muralla de Sant Francesc 13b / Carrer de Sant Francesc 64
Muralla de Sant Francesc 15 / Carrer de Sant Francesc 66
Muralla de Sant Francesc 17 / Carrer de Sant Francesc 68
Muralla de Sant Francesc 19 / Carrer de Sant Francesc 70
Muralla de Sant Francesc 21 / Carrer de Sant Francesc 72
Muralla de Sant Francesc 23a / Carrer de Sant Francesc 74
Muralla de Sant Francesc 25a / Carrer de Sant Francesc 78
Muralla de Sant Francesc 25b / Carrer de Sant Francesc 80
Muralla de Sant Francesc 25c / Carrer de Sant Francesc 80a
Muralla de Sant Francesc 25d / Carrer de Sant Francesc 82
Muralla de Sant Francesc 29 / Carrer de Sant Francesc 84
Muralla de Sant Francesc 31 / Carrer de Sant Francesc 86
Muralla de Sant Francesc 33 / Carrer de Sant Francesc 88
Muralla de Sant Francesc 35 / Carrer de Sant Francesc 90
Muralla de Sant Francesc 37 / Carrer de Sant Francesc 92
Muralla de Sant Francesc 39 / Carrer de Sant Francesc 94
Muralla de Sant Francesc 41 / Carrer de Sant Francesc 96
Muralla de Sant Francesc 43 / Carrer de Sant Francesc 98
Muralla de Sant Francesc 45 / Carrer de Sant Francesc 100
Muralla de Sant Francesc 47 / Carrer de Sant Francesc 102
Muralla de Sant Francesc 49 / Carrer de Sant Francesc 104
Muralla de Sant Francesc 51 / Carrer de Sant Francesc 106
Muralla de Sant Francesc 53 / Carrer de Sant Francesc 108
Muralla de Sant Francesc 55 / Carrer de Sant Francesc 110
Muralla de Sant Francesc 57 / Carrer de Sant Francesc 112
Muralla de Sant Francesc 59 / Carrer de Sant Francesc 114
Muralla de Sant Francesc 61 / Carrer de Sant Francesc 116
Plaça del Carme 9 / Carrer de Sant Francesc 38
Plaça del Carme 10 / Carrer de Sant Francesc 40
Plaça del Carme 11 / Carrer de Sant Francesc 42
Plaça del Carme 12 / Carrer de Sant Francesc 44
Plaça del Carme 13 / Carrer de Sant Francesc 46
Carrer de Sant Francesc 36
Carrer de Sant Francesc 34
Carrer de Sant Francesc 32

Cara
interna
interna
interna
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana

MURALLA:
Muralla del Carme 8 / Carrer de Sant Francesc 30
Muralla del Carme 10 / Carrer de Sant Francesc 32
Carrer de Sant Francesc 26
Carrer de Sant Francesc 24
Muralla del Carme 16 / Carrer de Sant Francesc 22
Carrer de Sant Francesc 20
Muralla del Carme 20 / Carrer de Sant Francesc 18
Muralla del Carme 22 / Carrer de Sant Francesc 16
Muralla del Carme 24 / Carrer de Sant Francesc 8-14
Muralla del Carme 30 / Carrer de Sant Francesc 6
Muralla del Carme 32 / Carrer de Sant Francesc 4b
Carrer de Sant Francesc 4
Carrer de Sant Isidre 20 / Carrer de Sant Francesc 1
Carrer de Sant Isidre 18 / Plaça del Portal Nou 12
Carrer de Sant Isidre 16 / Plaça del Portal Nou 11
Carrer de Sant Isidre 14 / Plaça del Portal Nou 10
Carrer de Sant Isidre 12 / Plaça del Portal Nou 8-9
Carrer de Sant Isidre 10 / Plaça del Portal Nou 7
Carrer de Sant Isidre 8b / Plaça del Portal Nou 6
Carrer de Sant Isidre 8a / Plaça del Portal Nou 5
Carrer de Sant Isidre 6 / Plaça del Portal Nou 4
Carrer de Sant Isidre 4 / Plaça del Portal Nou 3
Carrer de Sant Isidre 2 / Plaça del Portal Nou 2
Muralla de Sant Antoni 2 / Carrer del Mur 1b
Carrer del Mur 5
Muralla de Sant Antoni 2b
Muralla de Sant Antoni 4
Muralla de Sant Antoni 6
Muralla de Sant Antoni 8
Muralla de Sant Antoni 10 / Carrer de la Cort 1
Muralla de Sant Antoni 12 / Carrer de la Cort 3
Muralla de Sant Antoni 14 / Carrer de la Cort 5
Muralla de Sant Antoni 16 / Carrer de la Cort 7
Muralla de Sant Antoni 18 / Carrer de la Cort 9
Muralla de Sant Antoni 20 / Carrer de la Cort 11
Muralla de Sant Antoni 22 / Carrer de la Cort 15
Muralla de Sant Antoni 24 / Carrer de la Cort 17
Muralla de Sant Antoni 26 / Carrer de la Cort 19
Muralla de Sant Antoni 28 / Carrer de la Cort 21
Muralla de Sant Antoni 30 / Carrer de la Cort 23
Muralla de Sant Antoni 32 / Carrer de la Cort 25
Muralla de Sant Antoni 34 / Carrer de la Cort 27
Muralla de Sant Antoni 36 / Carrer de la Cort 29
Muralla de Sant Antoni 38 / Carrer de la Cort 33
Muralla de Sant Antoni 40 / Carrer de la Cort 37
Muralla de Sant Antoni 42 / Carrer de la Cort 39
Muralla de Sant Antoni 44 / Carrer de la Cort 41
Muralla de Sant Antoni 46 / Carrer de la Cort 43
Muralla de Sant Antoni 48 / Carrer de la Cort 45
Muralla de Sant Antoni 50 / Carrer de la Cort 47
Muralla de Sant Antoni 52a / Carrer de la Cort 49
Muralla de Sant Antoni 52b / Carrer de la Cort 53
Muralla de Sant Antoni 54
Muralla de Sant Antoni 56
Muralla de Sant Antoni 58
Muralla de Sant Antoni 60
Muralla de Sant Antoni 64
Muralla de Sant Antoni 66 / Plaça el Pati 2
Muralla de Sant Antoni 68 / Plaça el Pati 3

Cara
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
façana
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
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MURALLA:
Muralla de Sant Antoni 70 / Plaça el Pati 4
Muralla de Sant Antoni 72
Muralla de Sant Antoni 74 / Plaça el Pati 9
Muralla de Sant Antoni 76
Muralla de Sant Antoni 78
Muralla de Sant Antoni 80
Muralla de Sant Antoni 82
Muralla de Sant Antoni 84
Carrer Jaume Huguet 1 / Muralla del Castell 4
Carrer Jaume Huguet 1 / Muralla del Castell 6
Carrer Jaume Huguet 1 / Muralla del Castell 8
Carrer Jaume Huguet 5 / Muralla del Castell 8a
Carrer Jaume Huguet 6b / Muralla del Castell 10
Carrer Jaume Huguet 6 / Muralla del Castell 12
Muralla del Castell 14
Carrer Jaume Mercadé 5 / Muralla del Castell 16
Carrer Jaume Mercadé 7 / Muralla del Castell 16b
Carrer Jaume Mercadé 3b
Carrer Jaume Mercadé 2 / Muralla del Castell 18
Carrer Jaume Mercadé 4
Muralla del Castell 20
Muralla del Castell 22
Muralla del Castell 24
Muralla del Castell 26
Carrer d’en Gassó 30 / Muralla del Castell 28
Muralla del Castell 30
Muralla del Castell 32
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 34
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 36
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 38
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 40
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 42
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 44
Carrer d’en Gassó 6b / Muralla del Castell 46
Carrer de Sant Antoni 93 / Muralla del Castell 48
Carrer de Sant Antoni 93 / Muralla del Castell 50
Carrer de Sant Antoni 95 / Muralla del Castell 52
Carrer de Sant Antoni 95 / Muralla del Castell 54
Carrer de Sant Antoni 95 / Muralla del Castell 56
Carrer de Sant Antoni 95 / Muralla del Castell 58

Cara
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
mitgera
mitgera
mitgera
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
interna
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Illa de cases compresa entre la Plaça el Pati, Muralla del Castell, Carrer
Jaume Huguet i Carrer Jaume Mercadé
353624, 4572189

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

vàries
--PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 184, 130 / 2368

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

La major part del castell es conserva a l’interior d’habitatges i/o locals privats
De l’edifici original queda la portalada incorporada en un edifici de nova
construcció i alguns murs interiors que fan la funció de mitgera dels edificis
actuals.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

CASTELL DE L’ARQUEBISBE
S. XII – XIX / Medieval – Moderna
Edifici original en cantonada
Arquitectura militar ¬ Castell
Habitatges plurifamiliars, locals comercials

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

MONUMENT HISTÒRIC 1718-MH / Registre estatal R-1-51-6771
Llei 25/06/1985 BOE 29/06/1985
Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH02
BCIN
A. INTEGRAL
MURALLA DE VALLS (VCH01)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la portalada de la plaça El Pati.
Es protegeixen també tots els paraments i estructures interiors existents, es desconeix la seva localització exacta i el
seu abast. La protecció inclou els elements que es troben sota la rasant del carrer.

El Castell de Valls, ocupava la major part de l’illa de cases del costat nord-est de la plaça del Pati, concretament l’espai on ara
s’aixequen els números 10, 11 i 12 de la plaça del Pati, i 2, 4 i 6 del carrer de Jaume Huguet.
Actualment, del Castell no en queden gaires elements a la vista, ja que la major part de l’edifici fou enderrocada en dos moments,
els anys 1977 i 2002, per tal d’aixecar-hi els edificis de nova planta que ocupen l’espai d’aquest edifici noble. Pràcticament, l’únic
element del castell que podem veure exteriorment és l’antic portal d’entrada, que l’any 1977 s’incorporà (mantenint més o menys la
seva ubicació original) a la façana d’un dels edificis d’habitatges de nova planta.
Però les restes no es limiten al portal. Inclouen també gran part del mur de tancament del costat dret (ara paret mitgera entre el n.12
de la Plaça del Pati i el n.1 del carrer de Jaume Huguet); la cantonada de carreus entre aquest mur i la façana de la Plaça del Pati
(actualment revestida per l’acabat de façana del n.12) i aproximadament la meitat del cos posterior del Castell, la part noble, que
correspon al n.6 del carrer de Jaume Huguet.
Aquesta darrera resta del Castell va ser transformada a mitjans del segle XX adquirint l’aspecte actual. Tot i això, manté
completament en tota la seva alçada els dos murs laterals originals amb l’arrencada d’un mínim de 5 arcs gòtics (destruïts en les
obres del nou edifici), dues portes d’arc de mig punt d’accés des del Pati a la planta baixa i planta noble i, tot i estar paredades, es
conserven les espitlleres obertes al mur de tancament posterior del Castell i les finestres del primer pis.
El Castell de Valls fou construït a la segona meitat del segle XII, en els moments inicials de la repoblació del futur terme de Valls.
Construït al costat del camí de El Pla de Santa Maria, en un punt no gaire allunyat de la Vilaclosa, un dels dos nuclis inicials de
Valls presidit per l’església de Sant Joan, mentre que a redòs del Castell, al sud de l’edifici noble hi va néixer l’altre nucli inicial, la
Pobla de Santa Anna. Inicialment el Castell fou la residència del castlà de Valls tot i que l’Arquebisbe de Tarragona, senyor eminent
de la vila de Valls, tenia dret a fer-ne ús. A partir de 1393, quan l’Arquebisbe recuperà la castlania, el castell passà completament a
les seves mans fet que comportà que se’l conegués oficialment com a Castell de l’Arquebisbe (nom amb el qual ja se’l coneixia
durant gran part del segle XIV). A més d’hostatjar a l’Arquebisbe quan es traslladava a Valls, el Castell allotjà a Jaume I el
Conqueridor (1229); Jaume II (1309); l’infant Joan, futur Joan I (1389); Pere III el Cerimoniós i el Comte Enric de Trastàmara, futur
rei de Castella (1366); Joan I (1389); i Joan II amb el príncep Ferran, futur Ferran el Catòlic (1464). També cal destacar el període
comprès entre 1382 i 1394 quan la reina Elionor de Xipre, cosina de Pere III el Cerimoniós visqué al castell de Valls amb la seva
cort.
(continua)

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ En qualsevol tipus d’intevenció a les edificacions que formen part del Castell, serà obligatòria la realització d’un
informe arqueològic i la recuperació de les restes que es puguin trobar tant del Castell com de la muralla medieval,
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 i rehabilitació, , condicionades al compliment de la
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.
¬ Les obres permeses están condicionades a l’aprovació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.
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DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Es desconeix l’aspecte i l’estructura de l’edifici medieval, tot i que no hi ha dubte que era de dimensions més reduïdes de les que
tindria a partir del segle XIV. El Castell va ser reformat i ampliat l’any 1273, però no fou fins el període comprès entre els anys 1336
i 1340 que es dugueren a terme importants obres de reforma i ampliació de la mà de l’arquebisbe Arnau Cescomes, les quals
conferiren al Castell l’aspecte que mantindria amb poques variacions fins a les darreres dècades del segle XVIII.
Així a mitjans del segle XIV el Castell es converteix en un castell-palau baix medieval format per baixos i un primer pis de planta
gairebé quadrada, amb la façana principal encarada a l’actual plaça El Pati, en aquella època una explanada. Els murs de tancament
estaven construïts amb carreuons i morter fins aproximadament els dos metres d’alçada i amb tàpia de terra des d’aquest punt fins
al seu coronament. Els carreus només eren presents a les portes, finestres, arcs i cantonades.
L’interior del Castell estava estructurat al voltant d’un pati central, al qual s’accedia des de la plaça El Pati per un portal adovellat
d’arc de mig punt (situat aproximadament on ara es troba el portal del Castell, tot i que aquest és renaixentista). La part noble de
l’edifici (que actualment es conserva parcialment en el n.7 del carrer Jaume Huguet), ocupava tota la part posterior del Castell,
formant un rectangle d’uns 11 metres d’amplada. Un portal d’arc de mig punt, que encara es conserva, obert al pati interior,
permetia accedir als seus baixos, emprats com a celler. A la planta baixa de l’edifici hi havia un total de vuit arcs apuntats que
sustentaven el sostre, amb una espitllera oberta entre cadascun d’ells a la paret posterior del Castell (probablement les obertures
exteriors de tota la planta baixa de l’edifici serien espitlleres, només hi hauria finestres al pis superior). Al primer pis de la part
noble, s’hi arribava per una escala de considerables dimensions situada a l’angle est del pati interior, des d’on un portal d’arc de
mig punt (que encara es conserva) obria l’accés a la gran sala del Castell.
Amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, l’aspecte del Castell va patir algunes modificacions, ja que la
seva façana posterior i part del lateral dret, s’integraren en el traçat del recinte fortificat. Les façanes afectades van ser coronades
amb merlets i s’obrí la vall als seus peus. A més adossades al Castell es van construir dues torres de la muralla, amb portes obertes
a la part de l’edifici que feia funció de muralla: la del Portal del Castell, construïda sobre el camí del Pla, l’actual carrer Jaume
Huguet, i una de bastida a l’altre extrem del mur de tancament posterior del Castell.
Posteriorment, durant la dècada dels anys seixanta del segle XVI, una part del Castell fou habilitada com a hospital provisional de la
vila, i al cap d’uns anys entre el 1588 i el 1595, la comunitat de monjos franciscans de Valls estigué instal·lada en unes
dependències del Castell. També, en el context de la Guerra de Successió, allotjà l’arxiduc Carles d’Àustria quan aquest estigué de
pas per Valls l’any 1706. Més endavant, en diferents moments del segle XVIII el Castell va fer funció de quarter de la guarnició de
Valls.
L’any 1762 el comerciant vallent Antoni Baldrich i Janer, va adquirir una part del Castell a l’Arquebisbe, i el 1783 comprava la resta
de l’edifici. Entre els anys 1784 i 1787 realitzà unes importants obres de reforma i transformació de l’edifici amb l’objectiu de
convertir-lo en el casal dels Baldrich, una de les principals famíles benestants vallenques dels segles XVIII i XIX. Les obres afectaren
la major part de l’immoble, especialment la part frontal que donava a la plaça El Pati i la lateral del carrer Jaume Huguet, mentre que
a la part posterior (part noble) i a la meitat posterior del costat dret només s’hi realitzaren treballs de manteniment. Amb aquestes
obres el Castell adquirí l’aspecte que mantingué fins l’any 1977, consistent en uns baixos amb entresòl amb balcó o finestra oberta
al carrer. Aquestes reformes comportaren l’eliminació dels murs de les dependències medievals d’aquesta part, i l’ocupació d’una
bona part del pati interior deixant-lo reduït a l’angle on hi havia la gran escala. Es va conservar l’antiga porta principal en la seva
ubicació original, mentre que s’obriren altres portes pràcticament una per cada dependència dels baixos, ja que la majoria d’aquests
eren independents i estaven habilitats com a botiga o habitatge que els Baldrich llogaven a particulars. Damunt hi havia el pis noble,
on estaven instal·lats els Baldrich (que també feien us d’una part de les dependències de la planta baixa) amb un sostre alt i grans
balcons oberts a la façana. Per damunt d’aquests la façana estava decorada amb una cornisa i per sobre una franja estreta on
s’obrien diversos ulls de bou i que finalitzava en la cornisa de l’edifici. La teulada era a dues aigües i entre aquesta i el pis noble hi
havia les golfes. Les parets de façana eren el mateix mur medieval, que conservava el seu gruix original fins a l’alçada del primer
pis, mentre que damunt d’aquest l’amplada fou reduïda a tres pams i construïda amb pedra i argamassa fins al coronament de
l’edifici. La capella de Santa Tecla, que havia desaparegut en gran part, fou substituïda per una capella familiar situada en el primer
pis del cos frontal de l’edifici.
Durant la primera meitat del segle XIX no patí modificacions importants, només s’hi va construir un forn de pa entre els anys 1805 i
1806 situat entre els baixos de la part noble medieval (on encara hi ha una volta amb un carreu que porta la data de 1805) i una part
de l’antic pati interior. Els Baldrich també hi habilitaren una fàbrica de filats als baixos de l’antiga part noble. El 1814 el Castell de
Valls allotjà per última vegada un monarca, en aquest cas Ferran VII que estigué de pas per Valls en el seu viatge de retorn de l’exili.
L’any 1833 fou enderrocada la torre del Portal del Castell, la torre de la muralla de l’altre angle de mur posterior ja feia anys que
havia desaparegut. Posteriorment el juliol de 1845, durant la revolta popular coneguda com la “saragata de les quintes” el Castell
fou un dels indrets on es feren forts els amotinats. El 1850 es construïren noves edificacions que ocupaven l’antic vall quedant
inutilitzades les finestres que donaven al raval del Castell.
En els anys cinquanta del segle XIX, en Ramon Coll, hereu dels Baldrich, va realitzar modificacions a la part de l’edifici que toca al
Pati, transformant la façana i la seva estructura interna a partir del primer pis. Aquesta façana quedà dividida en tres cossos:
l’esquerra que no es va modificar, el central emmarcat per dues pilastres decoratives i que tenia un primer pis amb sostre alt, amb
una sèrie de grans balcons oberts a la façana, un segon pis també amb balcons i una teulada a dues aigües que amagava les golfes;
i el cos dret amb una estructura força similar al cos central. El costat dret i el segon pis del cos central estaven destinats a
habitatges de lloguer, amb escales d’accés independents de la resta de l’edifici. Paral·lalament, l’antic pati interior va quedar cobert
per una sèrie de voltes de canó a l’alçada del terra del primer pis, fet que va fer desaparèixer l’escala medieval. Probablement també
correspon a aquest moment la construcció de l’escala noble que hi havia darrera de la portalada principal que permetia l’accés a la
zona del Castell on habitaven els Coll.

L’any 1911 la construcció del cinema “Salón Doré”, més endavant convertit en el Teatre Apolo, va comportar l’enderroc de la meitat
posterior del costat dret de l’edifici i d’un fragment de l’antiga part noble immediat a aquest. També l’el·liminació del Convent de les
Mínimes, adossat a la part dreta, a l’inici de la Guerra Civil i l’obertura del carrer Jaume Mercadé l’any 1937, acabaren convertint el
Castell en un edifici aïllat. Aquest continuava sent considerat un dels principals edificis vallencs, tal com ho demostra el fet que
entre el 1939 i el 1946 el primer pis del cos esquerra i del central fou la seu de l’Ajuntament, mentre es recontruïa la Casa de la
Vila. En els anys cinquanta i seixanta, aquestes dependències serien habilitades com a Museu de Valls, a excepció de les del costat
esquerra on hi tingué el local la Societat Coral Aroma Vallenca, que hi desenvolupà una intensa activitat artística. Pel que fa als
baixos, a més de diversos locals comercials hi tingué la seva seu la Creu Roja vallenca des dels anys quaranta fins el 1977 en que
s’inaugurà el nou local a la Creu de Cames. En aquell any s’iniciaren els treballs d’enderroc de la major part del costat esquerre del
Castell, fins arribar a la meitat de la façana de la plaça El Pati, construïnt-s’hi els anys següents un edifici plurifamiliar, en el qual hi
tornaren a muntar de manera desafortunada l’antiga portalada principal. També en els anys noranta el Teatre Apolo fou substituït per
un edifici d’aparcaments a la part de la Muralla del Castell, mentre que l’any 2002, s’enderrocà completament la resta de l’edifici
del Castell amb façana a la plaça El Pati per construir-hi un altre edifici d’habitatges.
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L’església de Sant Joan és un edifici d’una sola nau, aixecat en estil gòtic en la segona meitat del segle XVI. La nau és
de 8 trams amb 7 capelles a cada costat i una capella a l’absis (aquesta darrera afegida en el segle XVII). Amida 63 m
de llarg per 16 m d’ample i 25 m d’alçada i presenta una planta rectangular amb absis poligonal. Els contraforts
corresponen a les parets laterals de les capelles de la nau i sostenen una volta de creueria amb claus centrals
històriques que conserven la policromia original. El cor és als peus, al primer tram, està sostingut per volta de creueria.
Adossada a l’esquerra de l’absis hi té la sagristia original del segle XVI formada per una sala rectangular amb volta de
canó, amb un accés a la rectoria (annexa a l’església) i a la nau, mitjançant un portal adovellat de mig punt, mentre que
a la dreta d’aquesta sala s’hi obre una porta que comunica amb la segona sala de la sagristia, de planta quadrada,
situada, com l’altra sala, entre els contraforts de l’absis. El conjunt de vidrieres de la nau, gòtiques, està format per
cinc grans obertures a l’absis, quatre petites finestres en la part superior de cada un dels murs laterals i un rosetó
radial renaixentista al mur de la façana. En la construcció de l’edifici es feu ús de carreus de pedra (a la façana, els
murs de les capelles, els contraforts i els nervis de les voltes) i, maçoneria i rajola.
La façana principal és llisa, aixecada amb carreus, amb l’obertura del rosetó renaixentista. La portalada, d’estil
renaixentista, presenta elements clàssics (columnes amb capitells, entaulament, cassetons i timpà), envoltant la porta
d’accés, d’arc de mig punt. Emmarcades per les columnes hi ha quatre fornícules amb escultures, i una cinquena
damunt de l’entaulament. Totes les escultures de la façana daten dels anys seixanta del segle XX, ja que els originals,
esculpides en el segle XVI varen desaparèixer l’any 1936.
L’església disposa de dues portes laterals, situades a l’alçada de la meitat de la nau. La de la dreta, renaixentista,
emmarcada per columnes que suporten l’entaulament coronat per un timpà, donava accés al cementiri de la parròquia,
que ocupava l’espai comprés entre l’església i el mur de contenció de la Muralla de Sant Antoni (l’espai que ara
ocupen els antics magatzems de la parròquia i l’Hort del Rector), però ara permet accedir a la sagristia de la comunitat
de preveres, als magatzems de la parròquia (ambdós del segle XIX) i a la capella dels Dolors (segle XVIII). Aquesta
darrera, d’estil barroc, és d’una sola nau de quatre trams (amb el cor en el primer d’ells) delimitats per pilastres
(continua)
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adossades (que fan funció d’arcs torals de la volta) amb capitells d’ordre compost que suporten dos entaulaments que
ressegueixen les parets. La capella dels Dolors també disposa d’una capçalera amb cambril.
Pel que fa la porta del costat esquerra de la nau de Sant Joan (la porta de les Campanes), la original, també
renaixentista, va desaparèixer a finals del segle XIX en construir-se el campanar, i fou substituïda per l’actual, d’estil
neogòtic.
El campanar d’estil neogòtic fou construit en l’època contemporània entre 1895 i 1897 i dissenyat pels arquitectes
Francisco del Villar i Camona i Joan Oller i Sans. L’església gòtica, aixecada a finals del segle XVI, no va comptar en
inici amb un campanar; amb tot, anys després trobem diversos projectes, però cap es va arribar a fer realitat per
problemes de finançament econòmic. Al segle XIX, amb una ciutat plenament industrial, es va poder engegar el
projecte definitiu segons uns plànols de l’arquitecte Villar i Carmona; a peu d’obra va ser el vallenc Joan Oller i Sans
aquell que dirigí els obrers. La primera pedre es va posar el 2 de febrer de 1895, festivitat de la Mare de Déu de la
Candela, essent inaugurat el 20 d’octubre de 1897, festivitat de Santa Úrsula, enmig d’una gran i pomposa verimònia.
El campanar s’aixeca damunt de la porta de les Campanes, ogival, amb cinc arquivoltes sense ornamentar, que
descansen en cinc columnes amb capitell. A cadascun dels costats de la porta hi ha cisellats els noms de l’arquitecte i
del mestre d’obres. El campanar va ser construït amb petits blocs de pedra provinents de Fontscaldes, carreus de
dimensions més grans procedents de Roda de Barà (sobretot per la porta de les Campanes i les arestes) i una
armadura de ferro que el sosté, ja que el campanar només s’aixeca sobre tres dels seus costats. La torre, que té una
alçada de 74 metres, presenta un cos inferior de planta quadrada. A mitja alçada d’aquest s’hi obre un gran finestral
apuntat, mentre que entre aquest i el segon cos hi ha un rellotge. Una filera d’arcuacions cegues dona pas al segon
cos, més estret, de planta octogonal on s’hi obren vuit grans finestrals ogivals. Aquest és l’indret on estan situades les
campanes. La coberta del campanar, de forma apuntada, està coronada per una estructura de ferro forjat. La seva idea
inicial era poder cridar els fidels a la litúrgia i anunciar els principals esdeveniments que es produïen al temple i la
població. La intervenció més important que ha sofert van ser les obres de consolidació i restauració iniciades el 1984,
essent finalitzades amb motiu del seu primer centenari el 1997.
La primera església parroquial de Sant Joan Baptista, o església Major, fou aixecada en les darreres dècades del segle
XII, en algun moment entre els anys 1155 i el 1194 (en que trobem documentada per primera vegada), en el punt més
elevat de la Vilaclosa. Aquest nucli urbà, un dels dos nuclis inicials de Valls, s’estructurà al voltant d’aquest edifici
religiós. La primera església de Sant Joan era romànica, de dimensions reduïdes (fet que motivà que s’hi fessin obres
d’ampliació en el segle XIV, en estil gòtic) i estava orientada a la inversa de l’església actual, o sigui, tenia l’absis on
ara hi ha la porta principal. La porta de l’antiga església de Sant Joan estava situada aproximadament en el punt on ara
hi ha la porta de les campanes de l’església actual, i s’obria a una petita plaça que comprenia la part final del carrer de
l’Escrivania i la seva confluència amb el carrer de l’Església (conegut en època medieval com a carrer de la Vilaclosa).
Aquesta placeta estava emmarcada pels edificis del Celler del Paborde (Ca Magrané), a un dels costats del carrer de
l’Escrivania, i a l’altre, per la rectoria medieval (correspon a l’edifici cantoner entre aquest carrer i el de l’Església).
A finals del segle XVI l’antiga església parroquial esdevingué completament insuficient pel nombre d’habitants de la
vila, i la Universitat va iniciar la tasca de construcció d’una nova església, de majors dimensions, en el mateix indret, la
que es conserva actualment. El nou temple fou edificat pels mestres de cases barcelonins Bartomeu Roig, pare (mort a
Valls el 31 de desembre de 1580) i fill, entre els anys 1570 i 1583, tot i que des d’aquest darrer any, en que podem
donar per pràcticament acabada l’obra de l’església, i fins el 1587 encara es dugueren a terme diversos acabats
d’importància secundària. Per construir la nau es va seguir el model de l’església del convent de Sant Agustí el Vell, de
Barcelona. L’Església nova, de dimensions molt superiors a l’antiga, va variar la seva orientació respecte aquesta. Així
la façana principal s’aixecà encarada al carrer de la Cort.
L’inici de les obres va comprendre l’enderroc de l’antiga església Major (els seus materials foren reaprofitats en l’obra
nova) i de diverses cases situades tan als peus com a la capçalera d’aquesta, el rebaixament del nivell de terra dels
trams superiors dels carrers de l’Escrivania i de l’Església, l’eliminació d’un tram de la muralla del XIV i la construcció
del mur del cementiri nou (el mur de tancament de la muralla de Sant Antoni), que havia de permetre guanyar terreny i
de pas consolidar-lo per tal d’assentar els fonaments de la nau del temple i les capelles laterals. Les obres del mur del
cementiri s’iniciaren el 17 de gener de 1570, i les de l’església l’11 de febrer del mateix any. L’agost del 1571, en
arribar el moment en que degut als treballs de construcció de l’església nova calia enderrocar l’antiga, fou traslladat el
Santíssim Sagrament i el culte d’aquesta església de Sant Miquel. Malgrat que les obres de construcció de l’església
van finalitzar el 1583, i que aquell any ja es podia fer ús del temple, el Santíssim Sagrament no s’hi traslladà des de
San Miquel fins a començament de 1585. El fet de que existís aquest retard considerable en la posada en

funcionament del temple fou degut a un plet que mantenia la universitat de Valls amb el mestre d’obres Bartomeu Roig
(fill), ocasionat perquè aquesta primera considerava que l’obra de l’església encara no estava acabada. Així, en
coherència amb el que defensava la universitat, aquesta hauria trigat gairebé dos anys de més a considerar l’església
com a lloc apte pel culte. Poc després, abans que s’acabés el segle, la universitat edificà la nova rectoria (actual)
adossada a la sagristia de l’església, en l’indret on hi havia unes cases que foren expropiades per a construir-hi la
rectoria que havia de substituir l’antiga, que es trobava en estat de ruïnós. Amb aquesta obra podem dir que finalitzaven
els treballs de construcció de l’església nova i de les seves dependències i instal•lacions annexes.
Amb tot, va restar per construir el campanar, que segons les capitulacions de l’obra s’havia d’aixecar concretament en
l’indret on el trobem avui. Per tal de poder col•locar les campanes es va construir una estructura que comprenia
l’espai que hi ha entre el campanar actual i l’angle de la façana principal de l’església. Posteriorment, l’any 1609, el
vitraller d’origen genovès Jaume Carnobal va realitzar els vitralls per les finestres de l’absis (destruïts l’any 1936).
Al llarg dels segles, l’edifici ha patit diverses modificacions i annexions arquitectòniques. La primera d’aquestes
darreres fou la construcció de la capella del Santíssim Sagrament al pany central de l’absis. Aquesta capella, de planta
rectangular i coberta amb volta de canó fou beneïda el 25 de desembre de 1627. Pel que fa al campanar, en la segona
meitat del segle XVIII la universitat va assumir el projecte de construir-ne un d’estil neoclàssic a la zona de la plaça
dels Escolans, però les obres no anaren gaire més enllà de la col•locació de la primera pedra l’any 1777. També en la
segona meitat del segle XVIII, l’antiga església de Sant Miquel fou reformada i ampliada, convertint-se en la capella de
la Mare de Déu dels Dolors, que va ser beneïda el 8 de desembre de 1781. L’any 1783 també va ser ampliada la
capella de la Mare de Déu de la Candela (de la nau central de Sant Joan), afegint-s’hi un segon tram cobert amb volta
de canó amb una lluneta de cada banda, on s’emplaçà l’altar de la capella, mentre que al darrera s’hi va edificar el
cambril, la planta poligonal, cobert per una cúpula sobre petxines culminada per un llanternó.
El cementiri de la parròquia quedà en desús l’any 1818, en que fou traslladat a l’ermita de Santa Magdalena. L’any
1847 s’aprofità una part de l’antic cementiri per construir-hi la sagristia de la comunitat de Preveres (coneguda com a
sagristia nova, per diferenciar-la de la sagristia del segle XVI, adossada a la capçalera de l’església). Aquesta situada
entre el cambril de la capella de la Verge de la Candela i el passadís que des de la nau de l’església dóna accés a la
capella dels Dolors, és una planta rectangular i està coberta per una cúpula ovalada sobre petxines amb un llanternó.
Les parets presenten pilastres adossades amb capitells d’ordre dòric que sostenen l’entaulament que recorre la part
superior de les parets. Posteriorment, durant la segona meitat del XIX, també s’aixecaran els edificis dels magatzems
de l’església parroquial, tot aprofitant part dels terrenys de l’antic cementiri. Finalment, entre els anys 1895 i 1897
tingué lloc la construcció del campanar neogòtic, projectat de l’arquitecte barceloní Francesc de Paula del Villar i
Carmona (1860-1927) i aixecat pel mestre d’obres vallenc Joan Oller i Sans.
L’any 1936, dins el context de la Guerra Civil, l’església de Sant Joan fou saquejada. La gran majoria dels retaules
foren destruïts completament, així com moltes altres imatges (com per exemple, les de la portalada principal). Amb tot
encara es conserven la imatge de la Verge de la Candela (segle XIV), diversos fragments de retaules dels segles XVII i
XVIII, quadres del pintor vallenc Jaume Pons i Monravà (1671-1730), i imatge barroques del segle XVIII realitzades per
l’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó. El gran retaule de l’altar major, bastit en el segle XVII, també fou enderrocat
completament. En els anys quaranta del segle XX el tornaren a aixecar, reproduint el retaule original, tot incorporant-hi
alguns elements d’aquell que s’havien salvat; algunes columnes i cariàtides i els relleus del sòcol.
Obres de rehabilitació del campanar en la dècada dels vuitanta, i de l’església de Sant Joan a partir dels anys de la
dècada dels noranta.

4. Campanar

5. Façana

6. Exterior capella dels Dolors

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. BCIN / ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE SANT JOAN BAPTISTA /

VCH16 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
GARCIA FIGUERAS, M. (2001). “La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls. Construcció i
estudi arquitectònic”. Lleida: Pagès Editors, AHCV i Consell Comarcal de l’Alt Camp.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): ”L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969”, Valls: editorial EFADÓS.
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS; “Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp”. Àngel Gasol Señorón. 2011-2012.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

7. Porta de les Campanes

1. AUTOR DESCONEGUT / AMV-COL·LECCIÓ GABRIEL SECALL
L’INTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN L’ANY 1930.

8. Interior 1

9. Interior 2

2. JAUME GUASCH / AMV – FONS JAUME GUASCH
ESGLÉSIA DE SANT JOAN L’ANY 1930

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
PORTALADA RENAIXENTISTA CAP A 1915

3. BCIN / ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE SANT JOAN BAPTISTA /

VCH16 /

E 1/1000

Base cartogràfica Diputació de Tarragona 2008

FITXES BCIN
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NOVEMBRE 2018

4. BCIN / CAPELLA DEL ROSER /

VCH03/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 24
353480, 4572035

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3520511CF5732A0001QR
157m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

La capella del Roser, dedicada a la Mare de Déu del Roser, és un petit edifici entre mitgeres, que té la façana encarada
al carrer de la Cort, la qual forma una unitat edificatòria visual amb l’edifici veí de Ca Padró. La façana de la capella
presenta dues parts diferenciades, la inferior, d’estil renaixentista, està aixecada completament amb carreus de pedra.
Al centre de la façana s’obre la gran porta, amb llinda sobre pilastres toscanes i amb cornisa volada recta. A la part
central de la llinda s’hi recolza una fornícula, on hi trobem una imatge de la Mare de Déu del Roser. La resta de la
façana fins el seu coronament correspon a l’altra part que mencionàvem, més propera a l’estil barroc. Aquesta segona
part de la façana, completament arrebossada i decorada amb alguns esgrafiats, presenta una rosassa central damunt
del nínxol que corona la porta, mentre que a la part alta de la façana s’hi obren dues obertures circulars més petites
(una a cada costat de la façana), alineades horitzontalment, i una espadanya (on hi ha una petita campana) integrada a
la part central del coronament de la façana, la qual contribueix a configurar el coronament curvilini superior de la
façana. La coberta (refeta al segle XX), de teules és d’un sol aiguavés i segueix el mateix pendent en direcció a la
façana del carrer de la Cort, de la teulada veïna de Ca Padró.
Pel que respecta al seu interior, les dimensions aproximades de la planta rectangular de la capella són 16 metres de
llargada per 6 d’amplada. Consisteix en una única nau rectangular amb cor als peus i capçalera plana, que està coberta
amb volta de canó i llunetes. Sota la imposta de la volta hi ha uns frisos dòrics amb mènsules decorades, en les que hi
trobem repartits els monogrames de Jesús i Maria. A la paret mitgera dreta hi ha una tribuna que comunica amb
l’edifici de Ca Padró. A més de la nau, la capella també disposa d’una sagristia de planta aproximadament quadrada
que està adossada al costat dret de la nau, a l’alçada de la capçalera. A la sagristia s’hi accedeix per una porta de llinda
recta amb els brancals i la llinda de pedra, al centre de la qual hi trobem un escut molt ben treballat de la família
Bellver. Fins l’any 1936 hi havia un retaule renaixentista (1566) a l’altar major, que en ser destruït durant la Guerra
Civil, fou substituït als anys cinquanta per uns frescos de Català Gomis, que a mode de retaule encara presideixen
l’altar.
(continua)

1. Visió general

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

MONUMENT HISTÒRIC 230-MH / Registre estatal R-1-51-3887
Ordre 01/09/1072 BOE 29/11/1972
Acord GOV/88/2015: Delimitació entorn de protecció

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.010
CATALOGACIÓ:

CAPELLA DEL ROSER
S. XIV - XVIII
Edifici entre mitgeres
Religiós
Religiós / Cultural
Bo
--L’edifici comunica a través de la mitgera dreta amb Ca Padró (afectat per una
actuació urbanística)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH03
BCIN
A. INTEGRAL

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció haurà d’assegurar la protecció i manteniment de les pintures de Català Gomis, les escultures
de Josep Busquets i les rajoles vidriades del segle XVII, així com el formalisme arquitectònic interior i exterior.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el bé.
Queda protegida tota l’envolvent de l’edifici així com el seu interior, especialment les pintures de Català Gomis, les escultures de
Josep Busquets i les rajoles vidriades del segle XVII que commemoren la Batalla de Lepant.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Façana

4. BCIN / CAPELLA DEL ROSER /

VCH03/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
L’austeritat de la decoració interior queda compensada amb els mosaics laterals de rajoles vidriades del segle XVII,
que sumen un total de 2.538 rajoles, i en els que destaquen dos grans plafons de ceràmica catalana vidriada i
policromada que commemoren la batalla naval de Lepant (1571) entre turcs i cristians. Aquests darrers reprodueixen
dues escenes: el lliurament de l’estendard de la Santa Lliga a Joan d’Àustria de mans del papa Pius V (un fet que no va
tenir lloc) i una representació de la batalla de Lepant a vista d’ocell.
El plafó de l’esquerra (costat de ml’Evangeli) mosta el Papa Pius V donant l’estendard de la Lliga Santa al príncep Joan
d’Àustria per tal que pugui anar a lluitar contra els turcs. Així trobem assegut en posició central al Papa, coronat amb la
tiara pontifíca, que lliura el penó al príncep, agenollat davant seu. Els dos apareixen elegantment vestits i rodejats per
membres de la cort papal i d’altres que acompanyen el príncep. Val a dir que aquesta trobada entre ambdós
personatges mai es va produir, i per tant l’autor va interpretar lliurement l’escena.
El plafó de la dreta (costat de l’Epístola) mostra l’inici de la batalla entre ambdues tropes. A la part superior s’hi
identifica l’esquadra turca amb formació de mitja lluna; a la part inferior s’hi despleguen els vaixells dels bàndol cristià,
d’entre els que se’n destaca la Galera reial, capitaneja per un Joan d’Àustria que apareix d’esquena brandant una
espasa i acompanyat d’un membre de clero que sosté una creu. Entre aquestes dues formacions es desenvolupa la
gran batalla. Finalment, al’angle superior esquerre, apareix la imatge de la Mare de Déu del Roser observant el combat
i donant rosaris a les tropes cristianes, la qual, segons la tradicció, va intercedir a favor dels cristians en fer canviar els
vents de direcció, afavorint així les naus de la Lliga Santa.
Aquests plafons es troben acompanyats de representacions amb un contingut difícil de precisar: torsos femenins
despullats i mutilats que a mode de cariàtide representen dones d’edat avançada sense braços i que han perdut una
part dels pits. Tenen les cames immobilitzades i sols se’n poden apreciar els peus. Sota hi trobem dos amorets que
s’abracen.
Un tercer plafó ubicat sota el cor ens recorda uns de les moltes reformes que ha patit l’espai; en aquest cas parlem
d’un plafó per commemorar les obres de millora que s’inauguraren el 4 de maig de 1634, tal i com demostra la
inscripció que s’hi pot llegir.
Les prop de 2600 rajoles van sofrir durant la Guerra Civil Espanyola el moment més dramàtic: llavors s’arrenquen i es
guarden per por que es perdessin. Passat el conflicte s’adossaren de nou a la paret amb uns materials que juntament
amb les humitats van perillarne la conservació. Així, a inicis dels 80’ s’inicià una restauració que les retornà la seva
antiga grandesa.
Les rajoles de la capella del Roser són excepcionals, no tan sols per la temàtica que tracten, sinó també per les grans
dimensions que els hi donen les prop de 2.600 peces que les formen, fet que va portar a que obtinguessin la categoria
de Bé Cultural d’Interès Nacional.
DADES HISTÒRIQUES
L’existència de la capella del Roser es remunta a l’any 1348, quan mossèn Bernat Serra, rector de Guimerà va instituir
una capella sota l’advocació de Santa Anna i de la Santa Creu, juntament amb un convent de monges i un petit hospital
(tot i que aquests dos darrers no es van portar a terme). La capella de Santa Anna, un petit edifici gòtic, de planta
rectangular, fou construïda entre els anys 1350 i el 1355, a tocar el camí del Pla, a la Vilanova, en un indret que estava
als peus del Mur Vell, o sigui, a extramurs de la vila però en una àrea d’expansió d’aquesta. A finals del segle XIV, la
construcció de l’hospital Nou de la vila adossat a la capella de Santa Anna la va convertir en la capella de l’hospital,
que al seu torn adoptà el nom de Santa Anna. La capella estigué destinada a aquesta funció fins la construcció de
l’hospital de Sant Roc, a mitjans del segle XVI. Pel que fa al seu interior, a mitjans del segle XV en aquesta capella hi
havia dos altars: el de Santa Anna i el de la Santa Creu.
El nom de capella de Santa Anna es va mantenir fins ben entrat el segle XVI quan, pel fet d’haver-se convertit en l’espai
on es reunia la confraria dels mestres de cases de la vila, que tenia com advocació la Verge del Roser, la capella va
començar a compartir el seu nom original amb el de capella del Roser, fins que a les darreries del segle, el nou nom
havia substituït completament l’antic. La confraria del Roser va tenir cura de la capella, que degut al mal estat en que
es trobava va engegar a finals del segle XVI diverses reformes i ampliacions de la capella, iniciant-les amb la reforma
encarregada l’any 1588 al mestre d’obres Jaume Solsona, que va comprendre una nova coberta gòtica de la nau, un
nou absis sisavat i la construcció damunt de la volta d’una sala perquè s’hi reunís la confraria. Aquesta darrera sala
encara es conserva convertida en golfes, degut a la pèrdua d’alçada provocada per les reformes posteriors de la
capella, així com també un gran finestral motllurat que donava a la façana posterior de la capella. Uns anys més tard, el
1592, s’encarregà la reforma del cor i de la façana als mestres de cases Pere Gras i Francesc Rossell, que
contemplaven l’aixecament de la part de façana renaixentista que encara es conserva. Però aquesta reforma quedà

ajornada, fins que l’any 1595 el mestre de cases Gabriel Domènec va construir el cor (d’estil gòtic), mentre que el
1605 fou construïda la nova façana.
Posteriorment, l’any 1634 es portaren a terme noves reformes, que varen fer perdre l’aspecte gòtic de l’interior de la
capella i contemplaren la col·locació d’una part de les rajoles decoratives, com és el cas dels plafons de les cariàtides
i un plafó commemoratiu de la reforma feta per la confraria aquell any. El 1654 s’hi afegien les rajoles de la cornisa
superior dels plafons. Mentre que aquell mateix any, Joan Bellver, propietari de la casa del costat, demanava permís a
la confraria per a poder obrir una tribuna per escoltar la missa des del primer pis de la seva casa. A canvi, els cedia un
espai de la seva casa perquè s’hi pogués fer la sagristia i a més pagar-ne les obres. Ambdues obres s’acabaren portant
a terme l’any 1672. Uns anys més tard, cap el 1676, foren col·locats a les parets de la capella els dos plafons de
rajoles de la batalla de Lepant.
Finalment, a la dècada dels seixanta del segle XVIII, la confraria portà a terme una important reforma de la capella, que
li va conferir l’aspecte actual, elevant la coberta de la nau (fet que inutilitzà l’antiga sala de la confraria). També pertany
a aquesta reforma una pintura al fresc amb motius vegetals, amb la data 1766, l’any en que la capella fou beneïda de
nou, en acabar les mencionades obres. La reforma de la segona meitat del segle XVIII segurament també va
comprendre la transformació de la part superior de la façana, donant-li una aparença molt similar a l’actual. Amb tot,
els esgrafiats que presenta actualment corresponen a una restauració de la capella feta després de la Guerra Civil
(1936-1939). Ben entrat el segle XIX, la confraria del Roser es traslladà a l’església de Sant Joan, mentre que la
capella del Roser va continuar oberta al culte, malgrat patir els efectes de la Guerra Civil, del qual se’n deslliuraren els
plafons de rajoles. Després d’una llarga restauració iniciada l’any 1981, la capella tornà a obrir les portes el 1990.

3. Interior 1

Bibliografia
Valls i la seva història, Volum 4: “Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament”

4. Interior 2

Diversos autors (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol. IV, L’Alt Camp. Barcelona: Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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5. Interior 3
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6. Interior, raoles de la Batalla de Lepant
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5. BCIN / ESCUT DE LA VILA /

VCH04 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Façana de l’Ajuntament. Carrer Costa de l’Església 8.
353342, 4572022

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DE LA VILA
S. XVI-XVIII
Element concret

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3420802CF5732A0001DR
613m² sòl (2439m² construïda)
PÚBLICA

Bo
-----

DESCRIPCIÓ
Escut senzill amb les armes de la vila de Valls, esculpit a la part central d’un carreu que trobem a la façana posterior de
l’edifici que allotja l’Ajuntament de Valls, al carrer de la Costa de l’Església.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Dades històriques:
Aquest escut de Valls es troba situat a la façana posterior de la Casa de la Vila, i tenia la funció d’indicar que aquell
edifici pertanyia a la vila. De fet, estava encarat a una de les entrades del nucli urbà vallenc d’època medieval i
moderna, el portal de Sant Antoni. Si bé l’edifici de la Casa de la Vila fou aixecat a finals del segle XVI, gran part de
l’espai que actualment ocupen les dependències municipals que donen al carrer de la Costa de l’Església va estar
ocupat pel convent-hospital de Sant Antoni fins les primeres dècades del segle XVIII. Poc després, l’edifici que
ocupava l’antic convent fou incorporat a l’immoble de la Casa de la Vila. Probablement fou en aquest moment quan
s’encaixà l’escut de Valls a la façana posterior de l’Ajuntament, tot i que es possible de que es tractés d’un escut més
antic que s’aprofités de nou per aquest ús.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

Bibliografia:

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

1. Vista general façana

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

2. Escut de la Vila

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH04
BCIN
A. INTEGRAL
CASA DE LA VILA

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’escut i el seu suport
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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5. BCIN / ESCUT DE LA VILA /

VCH04 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

6. BCIN / ESCUT DEL MONESTIR DE SANTES CREUS /

VCH05 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Casa de Santes Creus. Carrer de la Cort 3.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353379, 4572007

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DE SANTES CREUS
S. XVII
Element concret - Escut
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3420804CF5732A
266m² sòl (1053m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut de forma ovalada amb les armes del monestir de Santes Creus (una creu amb dos braços curts), envoltat per
volutes i altres elements decoratius actualment força malmesos, ja que l’escut fou repicat parcialment. L’escut ocupa
gran part de la dovella central de la llinda recta de la portalada esquerra de la casa de Santes Creus, al número 3 del
carrer de la Cort. Sota de l’escut, a la part inferior de la dovella, hi ha cisellada la data 1611.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’escut del monestir de Santes Creus indicava la pertinença d’aquest edifici al mencionat cenobi cistercenc. Santes
Creus va tenir diverses cases en propietat a Valls al llarg de la seva història, les quals tenien una utilitat comercial pel
monestir així com de magatzem de productes i d’hostatgeria on allotjar els frares que estiguessin de pas per Valls.
L’edifici on trobem l’esmentat escut, fou adquirit i reedificat pel monestir de Santes Creus l’any 1611, i fou propietat
del monestir fins l’any 1835. Posteriorment l’escut va patir un repicat parcial que va mutilar els elements decoratius
que l’envolten. La instal·lació d’una marquesina a les primeres dècades del segle XX, va mutilar la meitat posterior de
la data que hi ha a la dovella central, i aquesta fou cisellada de nou immediatament a sota de l’escut, amb unes xifres
d’unes dimensions més reduïdes que les originals.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

Bibliografia:

OBSERVACIONS:

BALDOR ABRIL, E. (2005): “Els monestirs cistercencs de Santes Creus i Poblet: unes pinzellades de llurs relacions
amb la vila de Valls”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls:
IEV.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Vista general

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH05
BCIN
A. INTEGRAL
CASA DE SANTES CREUS

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’escut i tota la portalada (dovelles de la llinda i brancals)
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Escut del Monestir de Santes Creus

6. BCIN / ESCUT DEL MONESTIR DE SANTES CREUS /

VCH05 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. BCIN / ESCUT DELS GORNALS (Ca Dasca) /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Ca Foraster-Dasca. Carrer de la Cort 5.
353389, 4572011

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420805CF5732A
479m² sòl (1380m² sup. construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

ESCUT DELS GORNALS
S. XVI
Element concret
Escut
--Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Escut esculpit d’estil barroc, de forma ovalada amb les armes dels Gornals, que consisteixen en l’anagrama GNALS,
disposat de la següent manera: als dos extrems superiors de l’escut, les lletres N i A; a la part central, una G de majors
dimensions que les altres lletres, coronada per una creu; i finalment la L i la S cisellades als extrems de la part inferior.
L’escut està envoltat per una decoració amb volutes i fulles que forma una orla d’estil barroc. L’escut dels Gornals
ocupa pràcticament tota la superfície de la dovella central de la llinda recta del portal dret de l’edifici de Ca Dasca, al
número 5 del carrer de la Cort.
Dades històriques:
L’escut amb les armes de la família Gornals es troba situat en un dels portals del que fou la casa d’aquesta important
nissaga de mercaders vallencs dels segles XVI i XVII, la qual posteriorment va passar a mans de la família Dasca, que
en transformà la façana al segle XIX, tot i que va mantenir la portalada amb l’escut dels Gornals.
Els Gornals s’establiren en aquest edifici del carrer de la Cort de Valls a la segona meitat del segle XVI, procedents de
la vila de Santa Coloma de Queralt. Des d’aquest immoble gestionaren els seus negocis, que incloïen la possessió de
diversos immobles a la vila de Santa Coloma, així com diversos interessos comercials al regne de València, el
proveïment de diversos productes al monestir de Santes Creus i l’arrendament de part dels drets senyorials que
percebia aquell monestir. Els Gornals foren una de les principals famílies de mercaders vallenques dels segles XVI i
XVII, i s’emparentaren amb els Voltor i els Bellver, dues de les més destacades famílies de mercaders de Valls.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

USOS PERMESOS:
Monument Històric. Número de registre: 3971-MH
Registre estatal: 8 (Decret 14.03.1963, BOE 30.03.1963)

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Vista general

Bibliografia:
BALDOR ABRIL, E. (2005): “Els monestirs cistercencs de Santes Creus i Poblet: unes pinzellades de llurs relacions
amb la vila de Valls”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls:
IEV.
OLIVÉ OLLÉ, F. (2005): “Els notables: un patriciat de base comercial i pocs nobles”. A Segles XVI-XVIII: conflictes,
canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.

CATALOGACIÓ

CATALOGACIÓ:

VCH06 /

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH06
BCIN
A. INTEGRAL
CA FORASTER-DASCA

2. Escut dels Gornals
Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’escut i tota la portalada (dovelles de la llinda i brancals)
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. BCIN / ESCUT DELS GORNALS (Ca Dasca) /

VCH06 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

8. BCIN / ESCUT DE CA L’ESPANYOL /

VCH07 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Ca L’Espanyol. Carrer de la Cort 66.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353535, 4572121

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DE CA L’ESPANYOL
S. XVII
Element concret
Escut
--Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3521818CF5732B0001SD
109m² sòl (545m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut cisellat a la dovella central d’un portal d’arc de mig punt, que correspon a la portalada original d’accés a l’edifici
de Ca l’Espanyol, a l’actual número 66 del carrer de la Cort. L’escut està envoltat per una orla decorativa i presenta al
seu interior els anagrames MPB a la part superior, i PRF a la meitat inferior de l’escut. Fora de l’orla, als peus de
l’escut hi ha esculpida la data 1666.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’escut correspon a la família benestant que va aixecar aquest edifici l’any 1666, a l’extrem del carrer de la Cort,
pràcticament a tocar la plaça del Pati. Malauradament no disposem de suficient informació que ens permeti identificar
amb seguretat quina família va construir i habitar aquella casa durant la segona meitat del segle XVII, mentre que les
lletres que trobem cisellades a l’escut, les quals formaven part del cognom de la família, tampoc ens la permeten
identificar.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

1. Vista general

Bibliografia:
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH07
BCIN
A. INTEGRAL
CA L’ESPANYOL DEL CARRER DE LA CORT

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’escut i tot l’arc de mig punt.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

2. Escut de Ca l’Espanyol

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

8. BCIN / ESCUT DE CA L’ESPANYOL /

VCH07 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

9. BCIN / ESCUTS DE L’ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC /

VCH08 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Antic Hospital de Sant Roc. Carrer Jaume Huguet 1.
353595, 4572213

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3522511CF5732B
327m² sòl (1077m² sup. construïda)
PÚBLICA / PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Tres escuts esculpits a les dovelles centrals dels tres portals que s’obren a la façana principal de l’edifici de l’antic
hospital de Sant Roc, a l’actual número 1 del carrer de Jaume Huguet. El portal de l’esquerra, que correspon a la porta
de l’antiga capella de Sant Roc, presenta un escut amb el camper ovalat sense relleus, pintat d’atzur i envoltat per una
orla amb forma d’escut. Aquesta orla està ornamentada amb volutes a la seva part superior, de les que arrenquen uns
motius vegetals que pengen als dos costats de l’escut, i que també estan pintats de color blau. La portalada central,
que dóna accés a una sala dels baixos de l’edifici, presenta un escut força malmès, que ha estat parcialment repicat. Es
tracta d’un escut ovalat, emmarcat per una orla amb una decoració de palmes al voltant. Finalment, el tercer escut està
situat al portal de la dreta, que donava entrada al pati i als pisos superiors de l’hospital. Aquest darrer és un escut de
Valls, pintat amb el color vermell de les franges més amples de l’escut de la vila, mentre que l’estreta central no està
pintada, sinó que està esculpida en relleu. Dels dos extrems de la part superior de l’escut arrenquen dues borles
ornamentals que pengen als dos costats de l’escut.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

1. Vista general

Dades històriques:

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ESCUTS DE L’ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC
S. XVI (segona meitat)
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Els tres escuts pertanyen a l’antic hospital de Sant Roc, construït en la segona meitat del segle XVI i que va fer funció
d’hospital de la vila fins l’any 1835. Els tres escuts, així com els portals que coronen, daten de la segona meitat del
segle XVI. Malauradament, no disposem de suficient informació per poder identificar l’escut de la porta de la capella,
mentre que l’escut central està massa malmès per poder conèixer a qui pertanyia. Amb tot, hi ha hipòtesis que
plantegen que un d’ells podria correspondre a l’escut que va servir de model a l’escut del Pio Hospital, mentre que
l’altra podria ser el de l’arquebisbe de Tarragona, o el d’un mecenes fundador de l’hospital que encara no ha estat
documentat. També hi ha la possibilitat de que un d’aquests escuts tingués al camper una representació de la petxina i
el bastó de pelegrí. L’únic escut que s’identifica perfectament és el de Valls, que indicava que l’edifici era de propietat
municipal.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

Bibliografia:

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

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
ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH08
BCIN
A. INTEGRAL
ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els tres escuts i el seu suport, les tres portalades i elements ornamentals.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
VIVES CORBELLA, P. (2005): Aproximació a la història de Sant Roc. Valls: IEV.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2 3 4. Escuts

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

9. BCIN / ESCUTS DE L’ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC /

VCH08 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

10. BCIN / ESCUT DE LA VILA I ESCUT HERÀLDIC /

VCH9 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Ca Valentí (Antiga Clínica Prats). Carrer d’en Bosch 5 / Carrer Sta. Anna
353598, 4572077

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUTS DE CA VALENTÍ
S. XVII-XVIII
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3620503CF5732B
230m² sòl (920m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Dos escuts esculpits a la façana principal del número 5 del carrer d’en Bosch, disposats a poca distància l’un de
l’altra, a tocar de la cantonada d’aquest immoble amb el carrer de Santa Anna. Un dels escuts es troba situat al bell
mig de la llinda de pedra (formada per un sol carreu) de la porta principal d’aquest edifici. Aquest primer escut té una
forma ovalada i està envoltat per una orla emmarcada per volutes decoratives. Les armes de l’escut estaven pintades hi
han desaparegut completament. El segon escut el tenim en un dels carreus de la cantonada, pràcticament a la mateixa
alçada del primer escut. En aquest segon cas, es tracta d’un escut de Valls força senzill, sense cap tipus
d’ornamentació que l’envolti.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Ambdós escuts es troben a la façana de l’edifici de Ca Valentí, una antiga casa benestant dels segles XVII-XVIII. L’escut
de la porta devia correspondre a la família que el va habitar en el moment d’aixecar aquella portalada, però
malauradament, el fet de que no es conservi cap rastre de la pintura original que en reproduïa les armes ens impedeix
conèixer a quina família pertanyia. Pel que fa a l’escut de Valls, aquest ens indica que en algun període de la seva
història, l’actual número 5 del carrer d’en Bosch va pertànyer a la vila i fou destinat a algun ús oficial, que actualment
desconeixem.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

1.Vista general

Bibliografia:

OBSERVACIONS:

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

2. Escut heràldic

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH9
BCIN
A. INTEGRAL
CA VALENTÍ (ANTIGA CLÍNICA PRATS)
3. Escut de la Vila

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els dos escuts i el seu suport, la portalada i la cantonada de carreus.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

10. BCIN / ESCUT DE LA VILA I ESCUT HERÀLDIC /

VCH9 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

11. BCIN / ESCUTS DE LA VILA DE VALLS /

VCH10 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Rectoria de Sant Joan. Carrer de l’Església 2.
353295, 4571934

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUTS DE LA VILA DE VALLS
S. XVI
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3219521CF5731G
464m² sòl (1253m² sup. construïda)
PRIVADA

1. Vista general

DESCRIPCIÓ
Dos escuts amb les armes de la vila de Valls, que es troben esculpits a les dues cares que queden a la vista d’un
carreu disposat a mitja alçada de la cantonada de l’edifici de la rectoria de l’església de Sant Joan, entre el carrer de
l’Església i la plaça dels Escolans. Ambdós escuts són idèntics, de forma ovalada, envoltats per una orla de la que
n’arrenquen diverses volutes decoratives, de reduïdes dimensions. Actualment manca un fragment de la cantonada del
carreu, fet que ha provocat la desaparició d’alguna de les volutes que sobresurten dels dos escuts.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Aquests escuts de Valls es troben situats a la cantonada de l’edifici de la rectoria de la parròquia de Sant Joan Baptista
de Valls, construïda en els darrers anys del segle XVI, una vegada finalitzada l’obra de l’església nova de Sant Joan
Baptista. La construcció de la nova rectoria, que substituïa una d’anterior, medieval, que es trobava situada a la
cantonada entre el carrer de l’Església i el de l’Escrivania, va anar a càrrec de la vila de Valls. Per tal d’indicar que
havia estat un edifici aixecat i finançat per la Universitat de Valls, hi varen col·locar l’escut de la vila en un indret ben
visible. Per tant, aquests escuts daten dels darrers anys del segle XVI, quan s’edificà aquella cantonada i el conjunt de
la nova rectoria.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

Bibliografia:
GARCIA FIGUERAS, M. (1998): La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls. Construcció i
estudi arquitectònic. Lleida: Pagès Editors, Consell Comarcal de l’Alt Camp i Arxiu Històric Comarcal de Valls.
2. Rectoria

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH10
BCIN
A. INTEGRAL
RECTORIA DE SANT JOAN

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els dos escuts i el seu suport, la cantonada de carreus.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Escuts de la Vila

11. BCIN / ESCUTS DE LA VILA DE VALLS /

VCH10 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

12. BCIN / ESCUT DELS TEIXIDOR /

VCH11 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Ca Teixidor. Carrer Major 10 / Carrer d’en Simó 12.
353367, 4571942

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DELS TEIXIDOR
S. XVII
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3319928CF5731G
217m² sòl (732m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut esculpit d’estil barroc. Presenta una forma ovalada amb les armes de la família Teixidor, que consisteixen en la
figura d’un teix, amb una franja disposada perpendicularment per damunt del tronc d’aquest arbre, on s’hi troba cisellat
el cognom TEXIDOR (Sic). L’escut està envoltat per una orla amb volutes i motius vegetals que l’emmarca
completament. L’escut dels Teixidor està esculpit a la dovella central de l’arc de mig punt que trobem a la façana del
número 10 del carrer Major. Als peus de l’escut, a la part inferior de la dovella, hi ha cisellada la data 1692.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’escut amb les armes de la família Teixidor el trobem emplaçat en el que fou la porta principal de la casa d’aquesta
família benestant vallenca dels segles XVII i XVIII.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Bibliografia:
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

OBSERVACIONS:

OLIVÉ OLLÉ, F. (2005): “Els notables: un patriciat de base comercial i pocs nobles”. A Segles XVI-XVIII: conflictes,
canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

1. Vista general

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH11
BCIN
A. INTEGRAL
CA TEIXIDOR

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
2. Portalada

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els dos escuts i el seu suport, la cantonada de carreus.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

3. Escut dels Teixidor

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

12. BCIN / ESCUT DELS TEIXIDOR /

VCH11 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

13. BCIN / ESCUT HERÀLDIC /

VCH12 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 33 / Carrer Peixateria
353476, 4571932

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT HERÀLDIC
S. XVI - XVIII
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3419819CF5731G
65m² sòl (325m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut gòtic cisellat, que es troba ubicat a la part superior de la porta (feta amb dovelles i brancals de carreus) d’un dels
balcons del segon pis de la casa, i que segurament, en els seus inicis corresponia a una finestra. L’escut, que no
presenta restes de policromia, mostra les armes de la família Vidal (una ala de plata sobre camp d’atzur). Ala part
superior d’aquest escut gòtic s’hi llegeix la següent inscripció:
: + BN : VIDALL
: FARER : +

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’inscripció correspon a Bernat Vidal, documentat a la segona meitat del segle XIV com a cap de casa d’una família
benestant vallenca. La darrera paraula de l’inscripció ens indica el seu ofici: ferrer. Cal dir que no és gaire habitual
trobar personatges que no pertanyin a la noblesa que es facin esculpir un escut d’armes. De fet estaríem davant d’un
ferrer, però no era un ferrer qualsevol, sinó que tal com es pot constar al llibre d’estimes del 1378, el vallenc Bernat
Vidal, ferrer d’ofici (és l’únic ferrer que apareix especificat en aquell llibre d’estimes i hi apareix com a Bernat Vidall
ferrer), pertanyia a la mà major i era el cap de casa d’una de les famílies benestants de la vila. L’any 1378 tenia el seu
patrimoni valorat en un total de 6.000 sous (el vallenc més ric el tenia valorat en 29.000, i els tres següents es movien
per damunt dels 16.000), una suma força elevada, que el situava en primer lloc amb escreix de la resta de vallencs en
els que a l’estima els hi constava l’ofici. Ens trobem amb un ferrer, si, però un ferrer amb força poder econòmic.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

També cal tenir present que a les estimes del 1378 apareix documentat que Bernat Vidal vivia al carrer de la Vilafranca,
o sigui al de Sant Antoni. Però aquestes estimes no permeten aprofundir en la identificació del tram del carrer on tenia
la casa. En canvi, les del 1402, en les que encara trobem a Bernat Vidal al carrer de la Vilafranca i amb un patrimoni
similar al del 1378 (tot i que potser es tractava del seu fill), permeten constatar que l’alberg que habitava s’aixecava en
una cantonada d’un carrer. Arribats a aquests punt, crec que les peces encaixen força: l’escut pertany a un ferrer
benestant vallenc, Bernat Vidal, que vivia a les darreres dècades del segle XIV i inicis del XV en aquella casa cantonera
del carrer de Sant Antoni amb el de la Peixateria. L’escut coronava una finestra i potser el va fer col·locar allí per fer-se
destacar i “ennoblir-se”.

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH12
BCIN
A. INTEGRAL
CARRER DE SANT ANTONI 33

1. Vista general

2. Balconada

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
ELEMENTS PROTEGITS:

¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

Es protegeixen els dos escuts i el seu suport, la llinda i els brancals.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3. Escut heràldic

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

13. BCIN / ESCUT HERÀLDIC /

VCH12 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

14. BCIN / ESCUT DELS ANTONIANS/

VCH13 /

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Església de Sant Antoni. Carrer de Sant Antoni 54 / Carrer Sant Sebastià.
353531, 4571930

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DELS ANTONIANS
S. XVIII
Element concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519814CF5731H
326m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut esculpit de l’orde hospitaler de Sant Antoni, conegut com l’orde dels Antonians. El trobem emplaçat al carrer de
Sant Sebastià, a la façana lateral de l’església de Sant Antoni, damunt d’una portalada d’arc de mig punt, actualment
tapiada, que donava accés a un dels braços del creuer de l’església. Aquest escut dels Antonians, que consisteix en
una Tau subjectada per una ma, presenta una forma ovalada, envoltada per una orla sinuosa. L’escut pròpiament dit es
troba situat al mig d’una cartel·la ricament ornamentada amb dues caràtules, volutes i roses esculpides, que l’emmarca
completament.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Es tracta d’un escut de l’orde dels Antonians datat de mitjan segle XVIII, que fou col·locat coronant la porta lateral de
l’actual església de Sant Antoni, en el moment de la seva construcció. L’església fou edificada a mitjan del segle XVIII
al carrer del mateix nom, adossada al convent d’aquest orde, aixecat l’any 1721 en aquest indret, després de vendre
l’antic convent-hospital que tenia l’orde al carrer de la Costa de l’Església. La cartel·la amb l’escut es va mantenir en la
seva ubicació original, després de que l’any 1787 s’extingís l’orde dels Antonians i l’església passés a dependre de la
parròquia de Sant Joan.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

Bibliografia:

OBSERVACIONS:

LIAÑO MARTÍNEZ, E. (2005): “Valls monumental. L’edat moderna i els seus precedents medievals”. A Segles XVI-XVIII:
conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

1. Vista general

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH13
BCIN
A. INTEGRAL
ESGLÉSIA DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els dos escuts i el seu suport.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.
3. Escut dels Antonians

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

14. BCIN / ESCUT DELS ANTONIANS/

VCH13 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

15. BCIN / ESCUT DELS MASDOVELLES /

VCH14 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Antic Estudi. Carrer de l’Església 25 / Carrer dels Jueus 28.
353279, 4571871

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DELS MASDOVELLES
S. XIII-XIV
Element concret
----Dolent (edifici)
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3319901CF5731G
102m² sòl (447m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Dos escuts situats a mitja alçada a la cantonada de carreus que presenta l’edifici número 25 del carrer de l’Església,
entre aquest carrer i el carrer dels Jueus. Hi ha un escut cisellat en cadascun dels dos carreus que formen la cantonada
en aquella alçada. D’aquesta manera hi trobem un escut encarat a cada carrer. Ambdós escuts presenten les mateixes
armes, sis discos disposats en dues rengleres verticals, són d’estic gòtic i estan emmarcats per una orla cisellada.
Amb tot, l’escut que està encarat al carrer de l’Església (on tenim la façana principal de l’edifici), presenta una factura
més acurada i una major ornamentació. Malauradament, des de fa uns anys, l’escut del carrer de l’Església resta tapat
parcialment per un cablejat de grans dimensions que hi passa per damunt.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

Bibliografia:

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

1. Vista general

Les façanes on trobem encaixats ambdós escuts pertanyen a un edifici d’origen medieval, que encara conserva la
major part dels murs mestres dels segles XIII-XIV. Aquest edifici fou, al llarg del segle XIII i fins ben entrada la segona
meitat del XIV, el casal de la família de cavallers dels Masdovelles, al qual correspon l’escut que es reprodueix a les
dues façanes de l’edifici. El dels Masdovelles fou un dels llinatges de la noblesa de baix rang que s’establí al terme de
Valls en els primers anys de la repoblació d’aquest, a la segona meitat del segle XII. Posteriorment, durant el segle XIII,
els Masdovelles, com la majoria de la resta de famílies de cavallers establertes al terme de Valls, s’instal·laren dins del
nucli urbà de la vila, concretament a l’actual número 25 del carrer de l’Església. Més endavant, a finals del segle XIV,
l’edifici passà a mans d’una altra família noble, els Llobets, per finalment acabar convertit en l’Estudi o escola pública
de Valls a mitjans del segle XV, un ús que mantingué fins ben entrat el segle XIX. Malgrat que la propietat de l’edifici va
canviar de mans a finals del segle XIV, els escuts s’han mantingut a la cantonada de l’edifici sense patir
transformacions.

MURILLO GALIMANY, F. (2006): “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els escuts i el seu suport, la cantonada de carreus.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH14
BCIN
A. INTEGRAL
ANTIC ESTUDI

SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

2. Escut dels Masdovelles

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3. Escut dels Masdovelles

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

15. BCIN / ESCUT DELS MASDOVELLES /

VCH14 /

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

16. BCIN / ESCUT DELS PONTARRÓ /

VCH15/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Puntarró 4-6
353314, 4571812

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DELS PONTARRÓ
S. XIV
Element concret
----Regular (edifici)
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3318104CF5731G
464m² sòl (1199m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Escut de la família Pontarró, esculpit a la dovella central d’un antic portal amb llinda recta que es conserva a la façana
de l’actual número 4 del carrer de la Costa del Puntarró. L’escut presenta a la part superior una invocació religiosa, IHS
(amb una creu que sobresurt de la lletra hac), envoltada per una orla entrellaçada. A sota, hi trobem tres eines de
pagès, mentre que a la meitat inferior de la dovella hi tenim un pont, el distintiu de la família. A l’ull del pont hi ha
cisellada la data 1596. El portal on tenim l’escut dels Pontarró es va mantenir sencer fins ben entrat el segle XX, però
en la segona meitat d’aquest, la porta fou mutilada, eliminant els brancals originals per tal d’engrandir-la. Actualment
tan sols es conserva la llinda de la porta original.
1. Vista general

Dades històriques:
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

L’escut amb les armes de la família Pontarró corona el que fou la porta principal de la casa d’aquesta família benestant
vallenca de l’època moderna. Els Pontarró visqueren en aquest edifici des del segle XVI fins l’any 1706. El fet de que
els Pontarró l’habitessin al llarg de prop de dos segles i de que probablement eren la família més destacada que vivia
en aquell tram de carrer, va portar a que aquest adoptés el seu nom, fins el punt de que actualment encara se’l coneix
oficialment com a carrer de la Costa del Puntarró.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

Bibliografia:

OBSERVACIONS:

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
OLIVÉ OLLÉ, F. (2005): “Els notables: un patriciat de base comercial i pocs nobles”. A Segles XVI-XVIII: conflictes,
canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
VCH15
BCIN
A. INTEGRAL
CA PONTARRÓ

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

2. Vista general

¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els escuts i el seu suport, la llinda de pedra i els brancals.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.
3. Escut dels Pontarró

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

16. BCIN / ESCUT DELS PONTARRÓ /

VCH15/

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL

Valls (V)

17. BCIN / LA CREU DE CAMES /

V01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Creu de Cames 25
353261, 4572449

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3726301CF5732C
--PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Les creus de terme formen part del context dels camins medievals i d’època moderna. Aquestes creus s’aixecaven a tocar dels
camins més o menys principals, amb la funció d’assenyalar la propera arribada a una vila o a un altre nucli habitat. En el cas de
Valls, en els segles XIV i XV n’hi havia un total de vuit, totes elles aixecades amb pedra. Consistien en un pilar fet de carreus, amb el
pom decorat i coronat per una creu, aixecat damunt d’una graonada que li servia de sòcol. En alguns casos el pilar s’aixecava
damunt d’un basament de pedra comuna lligada amb morter. Els exemplars de creus de terme vallenques que s’han conservat fins
el segle XXI, tot i que havien estat refets en diferents moments, mostren elements decoratius escultòrics d’estil gòtic i escuts de la
vila al pom superior. Actualment, de les vuit creus se’n conserven, en millor o pitjor estat, un total de dues.
La creu de Cames, l’antiga creu del mas de ça-Celada, està documentada des del 1357, encara es troba emplaçada al camí de
Montblanc, tot i que mutilada, ja que ha perdut la creu que la coronava, en el que havien estat les terres del mas dels ça-Celada.
Inicialment, la creu del camí de Montblanc fou coneguda amb el nom de creu de ça-Celada o del mas de ça-Celada. Aquest nom
va perdurar fins el segle XVI, tot i que a partir de la segona meitat del segle XIV aquesta creu també fou coneguda amb el nom de
creu del Pi de Voltor. Aquests dos noms van desaparèixer al llarg del segle XVI, quan fou coneguda com la creu d’Artús, creu de la
Verneda i creu de Carbolés. A les primeres dècades del segle XVIII es coneixia amb el nom de creu d’en Farigola, però a mitjans
d’aquell segle va adoptar el seu darrer nom, creu de Cames. El fet de que en aquella època la creu es trobés a les terres de la família
Cames explica aquest canvi de nom, com en el seu moment també va succeir amb la majoria dels noms anteriors. La creu s’aixeca
sobre un basament de pedra comuna lligada amb morter (que actualment es troba enterrat i amagat per un marge del carrer Creu de
Cames. Damunt d’aquest s’hi troba la base del fust, més ampla que aquest darrer. Tan aquesta base com el fust estan aixecats amb
carreus. El fust és pentagonal i de l’amplada d’un sol carreu. El coronament, força malmès, conserva l’arrencada de la creu de pedra
que el coronava, la qual ha perdut els braços i l’extrem superior. Encara es conserven parcialment les imatges gòtiques en baix
relleu que hi havia a cada costat d’aquesta creu escapçada. Així, encarada a l‘actual carrer hi tenim una imatge força gastada de la
Mare de Déu, amb un petit escut de Valls als peus, mentre que al costat oposat de la creu hi tenim una imatge de Jesús crucificat
que presenta un millor estat de conservació.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
Vj

Sector: PAU 12

1. Vista general

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

USOS PERMESOS:
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
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D30

CATALOGACIÓ:

LA CREU DE CAMES
S. XIV/ Medieval
Element concret
Creu de terme
--Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

2. Basament

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V01
BCIN
A. INTEGRAL

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element
La creu queda vinculatda a la seva localització actual
3. Part superior

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

17. BCIN / LA CREU DE CAMES /

V01/

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

18. BCIN / EMBLEMA DEL CONVENT DELS FRANCISCANS /

V02/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Església de Sant Francesc. Plaça de Sant Francesc 2.
353662, 4571936

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3619402CF5731H
537m² (587m² sup. construïda)
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMBLEMA DEL CONVENT DELS FRANCISCANS
S. XVI (finals)
Element concret
----Regular (edifici)
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Vista general conjunt

DESCRIPCIÓ
Tres medallons amb emblemes de l’orde de Sant Francesc de Palau, disposats al llarg de la façana principal de l’antic
convent de Sant Francesc, a la plaça del mateix nom. El primer el trobem en un dels carreus de la cantonada esquerra
de la mencionada façana. Aquest consisteix en un medalló de forma ovalada, que conté la paraula CHARITAS, i està
emmarcat per una orla amb volutes i altres elements ornamentals, i que a sota hi té cisellada una data parcialment
esborrada (on sembla posar-hi 1610). El següent medalló el tenim a l’altre extrem de la façana del convent, a tocar de
l’inici de la façana de l’església de Sant Francesc. Aquest medalló també és ovalat i conté la mateixa inscripció del
primer, però de l’orla que l’emmarca arrenquen una sèrie de raigs, que l’envolten completament, mentre que als peus,
i envoltada per una orla decorativa, hi trobem cisellada la data 1773. El darrer medalló sobresurt d’un dels carreus de
la cantonada de la façana de l’església, a la base del campanar. El medalló, ovalat, conté la mateixa inscripció i està
envoltat per volutes de grans dimensions.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES HISTÒRIQUES
Aquests medallons formen part de la façana del convent i de l’església de l’antic convent de Sant Francesc, aixecat en
aquest indret a finals del segle XVI i que fou habitat pels franciscans fins l’any 1835. El primer dels medallons, el de
l’extrem esquerra de la façana presenta una factura més antiga que els altres dos, i tal com es dedueix de la data que hi
té cisellada als peus, fou col·locat en aquest indret mentre construïen el convent, o poc després d’haver-lo acabat. El
segon medalló, que conté la data 1773, correspon a les obres de reforma que va patir l’edifici en el segle XVIII.
Finalment, el tercer medalló també data del segle XVIII concretament de mitjans d’aquell segle, quan tingueren lloc les
obres d’ampliació i reforma de l’església del convent, que li atorgaren l’aspecte i estructura que presenta actualment.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

2. Façana església

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
V02
BCIN
A. INTEGRAL
ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT FRANCESC

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els escuts i els paraments que els suporten.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

3. Emblema dels Franciscans 1

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

18. BCIN / EMBLEMA DEL CONVENT DELS FRANCISCANS /

V02/

ALTRES DADES
Bibliografia:
LIAÑO MARTÍNEZ, E. (2005): “Valls monumental. L’edat moderna i els seus precedents medievals”. A Segles XVI-XVIII:
conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

Arxius:
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4. Emblema del Convent dels Franciscans 2

5. Emblema del Convent dels Franciscans 3

6. Emblema del Convent dels Franciscans 4

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

19. BCIN / ESCUTS DEL CARME /

V03/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Església del Carme. Plaça del Carme 4.
353468, 4571757

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT AMB LES ARMES DE CATALUNYA
ESCUTS DE L’ORDE DEL CARME
S. XVIII
Element concret
----Regular (edifici)
-----

NOM:

3317436CF5731E
2843m² (1433m² sup. construïda)
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Els tres escuts esculpits es troben ubicats a la portalada barroca de l’església del Carme. Al centre del frontó emmarcat
per volutes que s’alça damunt de l’arquitrau de la porta, hi tenim un escut de forma ovalada amb les armes de
Catalunya. Aquest presenta una corona a la part superior, i unes volutes decoratives als dos costats, de les quals
pengen uns motius vegetals. Als dos extrems del frontó, emmarcant les volutes d’aquest per la part exterior, hi tenim
dos pilars que esdevenen una continuació de les pilastres que emmarquen el portal de l’església. Ambdós pilars estan
coronats per un escut amb les armes de l’orde del Carme. Aquests també tenen una corona a la part superior i una
decoració amb volutes als dos costats.

1. Vista general

Dades històriques:
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

Aquests escuts formen part de la façana de l’església de l’antic convent del Carme de Valls, fundat l’any 1321 i que
tingué una llarga vida, fins l’exclaustració de la comunitat de frares carmelites l’any 1835. Amb tot, els mencionats
escuts daten de la segona meitat del segle XVIII, quan fou construïda l’església actual, substituint-ne una d’anterior
gòtica. El fet de que hi hagi un escut amb les armes de Catalunya té el seu origen en la protecció reial que rebia aquest
convent a partir de mitjans del segle XIV. Així, com a símbol d’aquesta protecció reial, l’any 1400 els frares van fer
pintar les armes de Catalunya a la porta del convent vallenc. Posteriorment, en el segle XVIII, amb la construcció de la
nova església, aquestes armes es perpetuaran a la portalada de l’església, acompanyades per dos escuts del Carmel.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

Bibliografia:

OBSERVACIONS:

LIAÑO MARTÍNEZ, E. (2005): “Valls monumental. L’edat moderna i els seus precedents medievals”. A Segles XVI-XVIII:
conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

MURILLO GALIMANY, F. (2004). “El convent del Carme de Valls (I)”. A Cultura, número 654, Valls: AAEET.
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els escuts i els paraments que els suporten.
L’escut queda vinculat a la seva localització actual.

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
V03
BCIN
A. INTEGRAL
ESGLÉSIA I CONVENT DEL CARME

MURILLO GALIMANY, F. (2005). “El convent del Carme de Valls (i III)”. A Cultura, número 656, Valls: AAEET.
2.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Escut amb les armes de Catalunya

19. BCIN / ESCUTS DEL CARME /

V03/

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

20. BCIN / ESCUT DE L’ORDE DEL CARME /

V04/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Parellades / Mur de contenció del torrent de Sant Francesc
353487, 4571562

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ESCUT DE L’ORDE DEL CARME
S. XVII
Element concret
----Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

-----

1.

DESCRIPCIÓ
Escut de l’orde del Carme, amb una corona a la part superior, cisellat en un carreu que originàriament havia estat
disposat en una cantonada, tal com indica el fet de que a l’altra cara que quedaria a la vista hi trobem esculpida la data
1678 emmarcada per la part superior i inferior per dues franges cisellades. L’escut està incomplet ja que el carreu es
troba parcialment seccionat i manca aproximadament la meitat del costat dret de l’escut. Aquest carreu no es troba en
el seu emplaçament original, sinó que actualment forma part de la cantonada que forma el mur de contenció del torrent
del Catllar amb el carrer de les Parellades. Allí hi trobem el carreu reaprofitat, a mitja alçada de la cantonada i disposat
cap per avall.
Dades històriques:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

Aquest escut es trobava originàriament en alguna dependència del convent del Carme de Valls (que estigué en ús entre
els anys 1321 i 1835), concretament en alguna cantonada (interior o exterior de l’edifici). L’escut data del 1678, i
possiblement estigui relacionat amb alguna de les obres de reparació que afectaren bona part del convent i de
l’església del Carme, entre els anys 1655 i 1686, després de que l’edifici hagués quedat molt malmès durant la Guerra
dels Segadors. L’espai del convent on hi havia aquest escut també va patir transformacions en algun moment del segle
XVIII, fet que va portar a l’extracció de l’escut i a la reutilització del seu carreu com a material de construcció.
Aleshores el carreu amb l’escut va ser aprofitat en uns treballs de reparació del mur de contenció del torrent del Catllar
(construït al segle XVI), i l’encaixaren cap per avall a la cantonada que presenta aquest mur amb el carrer de les
Parellades, a poca distància de l’edifici de l’antic convent del Carme.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(Vp)

Sector: PMU-4

2.

OBSERVACIONS:
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “El convent del Carme de Valls (II)”. A Cultura, número 655, Valls: AAEET.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

CATALOGACIÓ:

ELEMENTS PROTEGITS:

USOS PERMESOS:
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

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ELEMENT CONCRET
V04
BCIN
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Es permet el desplaçament de la peça per a la seva conservació al museu. Prèviament caldrà documentar la seva
ubicació actual.

Es protegeix l’escut.i el seu suport.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

20. BCIN / ESCUT DE L’ORDE DEL CARME /

V04/

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL

Masmolets (M)

21. BCIN / CASTELL DE MASMOLETS /

M01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 2A, Masmolets
352577, 4575552

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CASTELL DE MASMOLETS
S. XII / Medieval
Edifici aïllat
Arquitectura militar ¬ Castell
--Ruïnes
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

2555702CF5725F
--PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Les restes del castell de Masmolets s’aixequen dins del petit nucli urbà de Masmolets. Concretament ocupen el punt
més alt d’aquest, dalt d’una petita elevació de roca, al costat de l’església de Sant Roc. De fet, les restes visibles del
castell corresponen a la seva meitat posterior, ja que la meitat del davant, on hi deuria tenir l’entrada principal, fou
enderrocada a finals del segle XVI per tal d’edificar l’església de Sant Roc en aquell espai.
Actualment, es conserva la major part del mur de tancament de la meitat posterior del castell, transformat en la tàpia
del cementiri de Masmolets. El mur del castell està aixecat amb pedra comuna lligada amb morter, i actualment
conserva una alçada de dos a tres metres al llarg del seu perímetre. També cal destacar l’existència, en aquest mur,
d’una finestra tapiada que havia format part de l’edifici noble. És possible que a l’espai que ocupa el cementiri es
conservi part de la fonamentació de les estructures internes del castell. Pel que fa a la meitat del castell on ara s’aixeca
l’església, també hi ha la possibilitat que al subsòl de l’església es conservi part de la fonamentació de l’edifici noble.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Ruïnes

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949
INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

ELEMENTS PROTEGITS:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
M01
BCIN
A. INTEGRAL
---

2.

¬ Per qualsevol tipùs d’intervenció s’haurà de fer un estudi arqueològic i recuperar les restes que es puguin trobar del
castell, seguint els criteris de la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002 del Reglament del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic.

Es protegeixen els paraments existents del castell, incloses les estructures sota la rasant.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

21. BCIN / CASTELL DE MASMOLETS /

M01/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
L’origen llunyà del castell de Masmolets el tenim en els primers anys de la repoblació d’aquesta part del terme de
Valls, durant la segona meitat del segle XII, quan les terres de Masmolets foren cedides a la família de cavallers dels
Mulets o Molets, feudataris de castlà de Valls. Els Mulets, hi aixecaren un mas, que donaria nom a aquell indret, i
possiblement també hi bastiren el castell.
El mas inicial va anar creixent amb el pas dels anys, fins el punt de que en la segona meitat del segle XIV ja s’havia
convertit en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. De fet, les primeres referències
documentals que es conserven del castell de Masmolets corresponen al segle XIV, però, tal com esmentàvem abans,
molt probablement és més antic. El castell dels segles XIV i XV era una gran casa fortificada, que s’alçava en el punt
més elevat del poble i pertanyia al castlà de Masmolets. Inicialment ho havien estat els Mulets, però més endavant,
ben entrat el segle XIII i possiblement durant bona part del XIV, el castell va pertànyer a la família de cavallers dels
Llobets, que el posseïen en feu pel rei, com a castlans. Posteriorment, l’any 1378, trobem com a castlà de Masmolets
a Joan de Torres, mentre que els seus hereus en mantingueren el càrrec i la propietat del castell fins, com a mínim,
l’any 1435. Posteriorment, l’any 1445 trobem documentada a la muller de Bertran de Llobets a càrrec de la castlania
de Masmolets, i més endavant, el 1485, a Ramon Armengol.
En els darrers anys del segle XV o en els primers del XVI, el castell i la castlania de Masmolets passaren a mans dels
administradors del Bací dels Pobres Vergonyants de Valls. Cal dir que des del segle XIV, aquests administradors
cobraven els censos de molts dels conreadors de Masmolets, els quals destinaven al sosteniment de l’hospital dels
pobres de la vila.
L’edifici del castell es mantingué dempeus sencer fins els darrers anys del segle XVI, quan, davant de la necessitat
dels veïns de Masmolets de bastir una església en aquell poble, aquests varen demanar al Comú de Valls que els hi
cedís una part del castell per construir-la. Una vegada concedida la petició, el desembre del 1590 una comissió del
Comú de la vila anà a Masmolets a veure el castell, i va prendre l’acord de cedir la meitat del davant d’aquest per
aixecar-hi l’església.
Les obres de l’església s’iniciaren en els anys següents i quedaren enllestides el 1616. Posteriorment, en els primers
anys del segle XIX, l’església fou ampliada i pràcticament aixecada de nou. Pel que fa al castell, després de la
construcció de la primera església, quedà reduït a la meitat de la seva superfície, i va acabar quedant sense ús i en
ruïnes. Posteriorment fou aprofitat per emplaçar-hi el cementiri de Masmolets.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MORAGAS, F.: “Església del lloc de Masmolets”. Inèdit.
PAPELL TARDIU, F. (2006): “L’ocupació feudal del territori: la senyoria de Valls (segles XII-XIII)”. A Edat mitjana: del
buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL

Resta de terme (RT)

22. BCIN / LA GRANJA DE DOLDELLOPS /

RT20-01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
POLÍGON 20, entre les parcel·les 46 i 47
351230, 4572263

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

000200400CF57A
--PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
La Granja de Doldellops dóna nom a la partida del terme de Valls en la que es troba situada. Es tracta d’un complex
d’edificis construïts i reformats en diferents moments de la seva història. El travessa el camí de la Granja, que des de
Valls permet arribar al Pont de Goi, i que aproximadament a la meitat del conjunt de la Granja hi forma una plaça, al
voltant de la qual s’estructuren els diversos edificis, així com alguns espais tancats per murs de pedra que són jardins.
Així, a la dreta i al fons de la plaça hi tenim l’edifici principal, al qual s’hi accedeix per un portal adovellat d’arc de mig
punt obert en un mur coronat amb merlets. Aquest mur -construït de carreus, maçoneria i tàpia de terra- correspon en
gran part a la fase medieval de la Granja, arrenca de l’edifici principal i tanca un gran espai que actualment està ocupat
per jardins, però que segurament conté restes arqueològiques de les estructures de la Granja medieval en el seu
subsòl. De fet, alguns dels trams del mur de tancament corresponen a les parets d’algun dels edificis de l’època
medieval.
A l’edifici principal s’hi accedeix des d’aquest jardí. Tret del cos que tanca part del costat dret de la plaça, que té planta
baixa i un pis d’alçada, la resta de l’edifici que tanca la plaça a ponent, té planta baixa i dos pisos superiors, i està
coronat a la part central per un mirador amb finestres amb coberta a dues aigües. El camí de la Granja travessa aquest
cos principal amb una volta on hi ha una portalada amb llinda de pedra. Aquest pas correspon a una reforma efectuada
en algun moment entre els segles XVI i XVIII. Paredat a la paret dreta d’aquest pas hi trobem un arc gòtic. Al costat
esquerra d’aquest pas, a la planta baixa, hi tenim una capella. Mentre que a la façana posterior d’aquest cos s’hi
conserva en alçada (fins el segon pis) part de l’edifici gòtic. Actualment hi resta com a testimoni tangible una finestra
gòtica.
Al costat esquerre de la plaça hi tenim altres construccions de la Granja, així, en primer terme hi tenim un edifici que
actualment fa funció d’habitatge dels masovers, mentre que la resta de la plaça queda tancada per un mur amb una
portalada a la part central, que dóna accés a una altra zona de jardins, amb una galeria d’arcs i altres edificis que
havien estat destinats originàriament a funcions de magatzem o estables de la Granja, i que si bé poden ser d’origen
medieval, semblen correspondre a construccions datades entre els segles XVI i XVIII.
També formen part del conjunt de la Granja de Doldellops, els respectius trams d’entrada i de sortida del camí de la
Granja, on hi trobem una sèrie de murs de tancament de diferents èpoques, la majoria dels quals són del segle XVIII o
anteriors. Alguns d’ells estan reforçats amb contraforts. També hi trobem un abeurador de pedra i a tocar del camí hi ha
la Font de Sant Bernat.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

GRANJA DE DOLDELLOPS
S. XIV-XX / Medieval – Noucentisme – Modernisme / Mescla d’estils
Edifici aïllat
Granja del Monestir de Poblet
Habitatge
Bo
--Accés rodat bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT, 140/2405, 01/04/1983

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

2.

MONUMENT HISTÒRIC 1851-MH
Registre estatal BIC R-I-51-6773
Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E157

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT20-01
BCIN
A. INTEGRAL
FONT DE SANT BERNAT

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici històricament rellevant, antiga masia cistercenca depenent del monestir de Poblet.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ELEMENTS PROTEGITS:
Està protegit íntegrament tot el recinte murat i les edificacions que conté.
Es protegeix també la casa dels masovers a l’entrada del recinte i tot el mur de pedra del camí de la Granja així com els
jardins (s’adjunta plànol).

¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

22. BCIN / LA GRANJA DE DOLDELLOPS /

RT20-01/

ALTRES DADES

Bibliografia

AUTOR: Cèsar Martinell és l’autor de les reformes realitzades a partir del 1930 any en que la va adquirir

BALDOR ABRIL, E. (2006): “Els monestirs cistercencs de Santes Creus i Poblet: unes pinzellades de llurs relacions
amb la vila de Valls”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls:
IEV.

DADES HISTÒRIQUES
El dia 22 de febrer del 1155, en el context de la repartició per a repoblar les terres que amb el pas del temps formarien
el terme de Valls, una part d’aquestes, conegudes amb el nom de Doldellops foren donades per l’Arquebisbe Bernat de
Tort i pel monarca Ramon Berenguer IV a la comunitat cistercenca del monestir de Santa Maria de Poblet. Aquestes
terres limitaven amb el riu Francolí, amb la partida del Freixa i amb el Pont de Goi, i comprenien una part important del
terme actual: la partida de la Granja i gran part de les partides del Burgà i de la Martinenquera. Des d’aquell primer
moment quedaren sota la jurisdicció de Poblet i el monestir hi establí una de les seves granges, les explotacions
agràries satèl·lit del monestir, en les que aquest, com la resta dels grans monestirs cistercencs va basar la seva
economia, sobretot en els primers segles d’existència del cenobi. Aquesta adoptà el nom de l’indret, passant a
anomenar-se granja de Doldellops o granja de Poblet.
La granja de Doldellops fou una important possessió territorial de Poblet, i des dels primers moments de la seva
explotació disposava de terres de regadiu productives, d’un molí fariner situat a la riba del Francolí, llocs de pastura i
de deu parelles de bous. Les seves terres eren d’explotació directa, realitzada inicialment per un grup de conversos
juntament amb algun esclau sarraí, als que també s’afegiren alguns jornalers en un segon moment. La granja es
trobava sota la direcció o administració d’un convers granger, que al seu torn passava comptes de l’explotació de la
granja al monjo cereller del monestir. Si bé sembla que inicialment aquesta seria l’estructura de treball de la Granja,
aquest sistema entraria en crisi a mitjans del segle XIII degut a la reducció del nombre de conversos.
Per tal de mantenir l’explotació de la granja, els monjos es veieren obligats a començar a parcel·lar els seus territoris a
partir del 1260, sent aquest un fenomen que s’incrementarà amb la crisi de mitjans del segle XIV i durant la segona
meitat d’aquell segle, per arribar a un període de màxima parcel·lació a les primeres dècades del segle XV. Aquestes
parcel·les eren cedides, mitjançant establiments amb el pagament de censos anuals a Poblet o amb contracte
d’emfiteusi, a persones alienes a la granja, principalment veïns de la vila de Valls o dels altres poblats del terme. Pel
que respecta als treballadors que depenien de la granja, en els segles XIV i XV l’administrador i direcció d’aquesta
encara continuava a càrrec d’un convers del monestir, que en la documentació de l’època apareix com a maioral, que
també era el responsable de rebre els fruits i els censos procedents de les finques sorgides de la parcel·lació de la
granja. Amb l’inici de la parcel·lació, els aspectes jurisdiccionals relacionats amb els terrenys de la granja
esdevindran el motiu de continues friccions entre el monestir de Poblet i la Universitat de Valls, que provocaren
diversos plets entre ambdues parts.
La Granja fou propietat de Poblet fins l’any 1700, quan, degut a la greu crisi econòmica que arrossegava el monestir,
aquest es va veure obligat a vendre algunes de les seves propietats, entre elles la Granja de Doldellops. L’11 de juliol
d’aquell any la Granja fou adquirida per Joan de Sagarra Colom, pagès de Verdú, establert a la vila de Valls a partir de
1682. Els Sagarra tingueren aquesta propietat, que passà a ser coneguda com la Granja de Sagarra, fins el 1930,
l’adquirí l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell i el restaurà convertint-lo en el seu habitatge.
Pel que respecta als edificis propis de la granja, al començar l’explotació d’aquest territori per part de Poblet, s’hi van
aixecar una sèrie d’edificis destinats a l’emmagatzematge dels productes, l’administració de les terres i l’allotjament
del maioral i dels treballadors. Aquestes construccions, situades en una elevació propera al Francolí, a la vora d’un
torrent i travessades pel camí de la Granja, foren transformades en el segle XIV a l’aixeca-s’hi un gran edifici gòtic
fortificat. L’edifici de la Granja ha patit moltes modificacions des d’aleshores, ja que fou refet al segle XVIII, després de
que l’any 1700 Joan Sagarra i Colom adquirís la granja al monestir de Poblet, mentre que al seu torn l’any 1930, quan
només es conservava en peus una part de l’edifici, el comprà l’arquitecte Cèsar Martinell i el restaurà donant-li un caire
noucentista. Tot i això, encara es conserven restes de l’edifici principal del conjunt medieval.

MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
RIUS i JOVÉ, J. (1992): “Transcripció i notes d’un plet pel domini de la granja de Doldellops”. A Quaderns de Vilaniu,
núm. 21, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

4.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

5.

1. La Granja de Doldellops els primers anys del segle XX.
ROZADA / AMV Fons Impremta Castells

2. La Font de Sant Bernat cap al 1908
A.T.V. / AMV Fons Família Bonet Rull

6.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

7.
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23. BCIN / LA CREU DEL CAMÍ DE VALLMOLL /

RT15-01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Camí de Vallmoll. Polígon 15, 2093.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353219, 4570591

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Les creus de terme formen part del context dels camins medievals i d’època moderna. Aquestes creus s’aixecaven a tocar dels
camins més o menys principals, amb la funció d’assenyalar la propera arribada a una vila o a un altre nucli habitat. En el cas de
Valls, en els segles XIV i XV n’hi havia un total de vuit, totes elles aixecades amb pedra. Consistien en un pilar fet de carreus, amb el
pom decorat i coronat per una creu, aixecat damunt d’una graonada que li servia de sòcol. En alguns casos el pilar s’aixecava
damunt d’un basament de pedra comuna lligada amb morter. Els exemplars de creus de terme vallenques que s’han conservar fins
el segle XXI, tot i que havien estat refets en diferents moments, mostren elements decoratius escultòrics d’estil gòtic i escuts de la
vila al pom superior. Actualment, de les vuit creus se’n conserven, en millor o pitjor estat, un total de dues.
La creu del camí de Tarragona o camí de Vallmoll, documentada des del 1389, encara es conserva a l’arrencada del camí vell de
Vallmoll. Hi van fer treballs de reparació durant el segle XV i fou parcialment refeta a finals del segle XVI, quan una ventada la va
malmetre. Va conservar la creu gòtica de pedra que la coronava fins els primers anys del segle XX (tot i que en aquella època estava
escapçada, ja que li mancava un braç), quan fou substituïda per una creu de ferro. La creu de Tarragona o de Vallmoll s’aixeca
damunt d’una base de carreus que forma un graó força elevat que l’envolta. El fust, de carreus i amb forma octogonal, presenta un
gruix considerable, i està coronat per un fris amb decoració d’estil gòtic en alt relleu. Aquesta darrera combina la representació de
dos Agnus Dei i dos escuts de Valls, mentre que l’espai que hi ha entre les quatre figures principals està decorat amb motius
vegetals.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

LA CREU DEL CAMÍ DE VALLMOLL
S. XIV/ Medieval
Element concret
Creu de terme
--Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Vista general

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
---

2.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIN

USOS PERMESOS:
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
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D29

CATALOGACIÓ:

ELEMENTS PROTEGITS:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
RT15-01
BCIN
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ En els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es poden realitzar les obres i actuacions que determina la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ No es permet la deslocalització.
3.

Es protegeix íntegramente l’element.
El bé es vincula a la seva localització actual.

FITXES BCIN
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23. BCIN / LA CREU DEL CAMÍ DE VALLMOLL /

RT15-01/

FITXES BCIN
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BCIL
BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

SÒNIA ROCA DOMINGO, arquitecta
Col·laboradors:
XAVIER CENDRÓS FERRÉ, arquitecte
FRANCESC MURILLO GALIMANY, historiador
SÒNIA VAQUER BASORA, geògrafa
NOVEMBRE 2018

SÒNIA ROCA DOMINGO, arquitecta
Col·laboradors:
XAVIER CENDRÓS FERRÉ, arquitecte
FRANCESC MURILLO GALIMANY, historiador
SÒNIA VAQUER BASORA, geògrafa
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Valls Centre Històric (VCH)

1. BCIL / JACIMENT ARQUEOLÒGIC I ARCS DEL CELLER DEL PABORDE /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Escrivania 1-3-5-7-9
353325, 4571963 (213 m)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:

3319922CF5731G0001MK
195 m² sòl

TITULARITAT:

PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/3000

QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
SÒL URBÀ No Consolidat
X - 1a1 / E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN

JACIMENT ARQUEOLÒGIC I ARCS DEL CELLER DEL PABORDE
Lloc d’habitació amb estructures conservades casa (font: e-Gipci)
Lloc o centre de producció i explotació agrícola altres (font: e-Gipci)
Medieval Baixa Edat Mitjana
Modern
Fàcil
Bo – Desconegut (interior cases carrer Escrivania)
-----

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:

VCH17/

Sector: PAU-17

Les restes de l’antic celler del Paborde estan formades per quatre arcs gòtics paral•lels que suportaven la coberta de
la planta baixa de l’edifici original, i que fins l’any 2.000 formaven part dels números 1 i 3 del carrer de l’Escrivania,
que foren enderrocats aquell any. També forma part de l’antic celler del Paborde el número 5 d’aquest carrer (que
encara conserva les parets de tancament originals), mentre que existeix la possibilitat de que també ho hagués estat el
número 7.
L’edifici de Ca Magrané, que tancava un dels extrems superiors del carrer de l’Escrivania, havia estat l’antic celler del
Paborde, el magatzem on aquesta dignitat de la mitra tarragonina recollia els fruits dels delmes i primícies que cobrava
a la vila de Valls des de la segona meitat del segle XII. L’edifici del celler del Paborde el tenim documentat des del
segle XIV, però és molt probable que fos construït en el segle XIII. La funció de celler del Paborde la tingué fins ben
entrat el segle XVIII.
A les darreries del segle XVIII l’edifici va perdre el seu antic ús i passà a mans de particulars, que el partiren i dividiren,
transformant-lo en un total de tres cases independents, els números 1, 3 i 5 del carrer Escrivania. Finalment, l’any
2.000, els números 1 i 3, que corresponien a la major part de l’antic celler del Paborde, foren enderrocats a causa
d’una actuació urbanística. Només es conservaren uns cups subterranis, els arcs gòtics que suportaven la coberta de la
planta baixa de l’antic celler medieval, i una reduïda part dels murs d’on aquests arrencaven, a més de la porció de
l’edifici medieval que correspon al número 5.
Malgrat la divisió de l’antic celler en habitatges i totes les modificacions que aquest fet comportà (aixecament de
parets mitgeres, obertura de portes, finestres i balcons, entre altres), fins el moment en que fou enderrocat, ca Magrané
es tractava d’un dels edificis gòtics civil més complets i millor conservats que quedaven a Valls.
En època medieval, el celler del Paborde constava de diversos cups subterranis, planta baixa i un pis superior. El

2. Visió general 2

3. Frontal

sostre dels baixos estava suportat per un mínim de quatre arcs gòtics disposats en paral•lel al llarg de l’edifici, i
perpendiculars al carrer. Cap la possibilitat, tot i que no és gaire probable, que part del número 7 del carrer de
(continua)
CATALOGACIÓ
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SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA GENERALITAT
NUMERO DE JACIMENT: 079 / 8063-15207 (01/10/1993)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.116

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:
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Els que determina el planejament vigent.

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH17
BCIL
A. INTEGRAL
---

ELEMENTS PROTEGITS
Es protegeixen íntegrament les arcades gòtiques que queden del celler del Paborde.
Queda protegida també tota la zona del jaciment delimitada al plànol.
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VCH17/

DESCRIPCIÓ DEL BÉ (continuació)
l’Escrivania també n’hagués format part, i que conservés algun altre arc. Els arcs que trobem en els edificis següents
del carrer de l’Escrivania corresponen a cases particulars medievals.
Les cantonades de l’edifici medieval del celler del Paborde estaven aixecades amb carreus, i les parets estaven
construïdes pedra lligada amb morter fins arribar aproximadament a l’alçada del primer pis, mentre que aquest
l’aixecaren amb tàpia de terra fins el coronament de l’edifici. Aquest darrer segurament era una teulada a doble
aiguavés.
De les parets exteriors, cal destacar la que estava encarada al carrer de l’Església i a la pròpia església de Sant Joan, ja
que aquest mur ens indicava el nivell de terra del carrer abans de que es fessin els treballs de terraplenar-lo, tot
rebaixant-lo, que foren necessaris per poder construir la nau de grans dimensions de l’església del segle XVI. Tal com
es podia observar en aquest mur fins l’any 2000, el nivell de terra anterior al segle XVI quedava aproximadament a més
d’un metre d’alçada per damunt de l’actual, deixant a la vista els fonaments d’argamassa (que lògicament s’hagueren
de reforçar) i al damunt la porta d’accés al celler medieval. Aquesta amb muntants de carreus i arc de mig punt, quedà
inutilitzada en el moment de fer el rebaixament del terreny i fou tapiada. En enderrocar-se l’edifici l’any 2000, aquesta
porta fou desmuntada i incorporada al Fons del Museu de Valls.
A finals del segle XVI, en quedar inutilitzada, l’antiga porta principal fou substituïda per una altra, amb muntants de
carreus i llinda de pedra, que hi havia a la façana del número 1 del carrer de l’Escrivania. En una fase següent, l’edifici
va créixer en alçada amb un segon pis, en el que s’obriren un seguit de finestres d’arc de mig punt que, com a mínim
resseguien les façanes del carrer de l’Església (on es conservaven perfectament) i del carrer de l’Escrivania (força
mutilades per les obertures de les cases dels segles XVIII-XIX).
La darrera transformació important de l’edifici tingué lloc en el segle XVIII, quan fou transformat en tres cases, que
aprofitaren alguns dels arcs de l’edifici medieval per aixecar-hi la paret mitgera, obriren portes, finestres i balcons a la
façana del carrer de l’Escrivania i a la del carrer d’en Simó. D’aquestes cases, la número 1 presentava baixos i dos
pisos superiors. A la façana principal, la del carrer de l’Escrivania, als baixos s’hi obrien la porta del segle XVI, abans
mencionada, i finestres; al primer pis hi havia un balcó i un altre balcó corregut amb dues portes balconeres; mentre
que el segon tenia tres balcons. Com en el cas les façanes dels números 3 i 5, la del número 1 estava coronada per
una cornisa longitudinal. El número 3, més estret, presentava als baixos una porta amb muntants de pedra i dintell
corb, mentre que en el primer pis hi havia tres balcons i en el segon dos balcons i dues finestres.
Finalment, el número 5, que cal recordar que és el darrer fragment de l’edifici del celler del Paborde que es manté
dempeus, té una façana força estreta ja que ocupa l’espai emmarcat pel darrer arc gòtic i segurament per el mur de
tancament lateral de l’edifici medieval. Degut a les dimensions de la façana només presenta una sola obertura per
planta: portal d’entrada als baixos, una finestra al primer pis, un balcó al segon i al tercer i una finestra al cinquè.
Evidentment aquest immoble va augmentar notablement d’alçada en el segle XIX, respecte a la que tenia en època
medieval.
Pel que respecta al número 7, aquest és un edifici de les dècades dels anys cinquanta o seixanta segle XIX, que va
substituir les cases d’origen medieval que s’aixecaven en aquell indret. Tot i que no sembla gaire probable, cap la
possibilitat de que també ocupés una part de l’antic celler del Paborde. El número 7 consta de baixos i quatre pisos
superiors. Inicialment, a la façana dels baixos s’hi obrien quatre portals amb muntants i arc escarser de pedra, que
seguien l’eix vertical dels balcons dels pisos superiors. En un segon moment aquesta part de la façana fou modificada,
i només es mantingué en ús el portal de més a l’esquerra, ja que donava accés a les escales de l’edifici, mentre que el
següent portal fou substituït per un altre amb els brancals coronats amb motllures, que permet accedir al magatzem
d’un local comercial. Els dos darrers portals foren tapiats, podent-se reconèixer perfectament, convertint en finestra el
de més a la dreta. Cal destacar que el portal que dona accés a les escales conserva la porta de fusta original,
treballada, i amb una picaporta historiada espectacular.
La resta de la façana es manté tal com fou construïda en la segona meitat del XIX. El primer pis, la planta noble, amb
una alçada de sostre superior a les demés, presenta tres balcons, dels quals el central és corregut amb dues obertures
d’accés. A cadascun dels altres tres pisos trobem quatre balcons. La façana està coronada per una cornisa longitudinal
suportada per mènsules decorades amb motius vegetals. Totes les obertures dels balcons estan emmarcades per

motllures rectes, mentre que a l’alçada dels balcons del primer pis i del tercer hi ha una motllura que recorre la façana.
L’espai que hi ha entre els balcons està decorat amb una motllura rebaixada. També s’observen restes de la pintura de
tons vermellosos que decorava la façana..
ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ JACIMENT
Font: Servei del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat
El jaciment es localitza al nucli històric de la ciutat de Valls, al carrer de l’Escrivania número 1. Es tracta d’un edifici
que albergava les restes del celler paborde (edifici de Ca Magrané). Limita, pel costat nord-oest amb la plaça de
l’Església, pel costat sud-oest amb la finca 3 del carrer Escrivania, pel costat sud-est limita amb el carrer de
l’Escrivania i pel costat nord-est amb el carrer de l’Església. L’any 2000 s’hi realitzà un estudi de documentació que
comprengué la realització d’algunes cates arqueològiques. La façana del carrer Escrivania deixava entreveure
mamposteria i encofrat de terra a la part superior. A la dreta, existia una portalada amb muntants de pedra i dintell de
fusta; al centre una porta tapiada amb aspecte no massa antic i, a l’esquerra, una portalada amb muntants de pedra i un
gran dintell monolític que es sustentava sobre dues petites mènsules de pedra.
En un moment concret, possiblement l’any 1887, aquesta última portalada va ser seccionada en dues portes més
petites. La cantonera d’aquesta façana amb la façana del carrer de l’Església era íntegrament de pedra. La façana que
donava al carrer de l’Església estava constituïda per mamposteria i algun carreu escadusser. Al cos dret de la façana
existia una portalada amb muntants de pedra i arc de mig punt. La cantonera de l’esquerra d’aquesta façana era també
de pedra. La façana de la plaça de l’Església també estava constituïda de mamposteria. Mostrava una portalada amb
muntants de pedra i arc escarser fet amb maons amb la superfície arrebossada.
Pel que fa a l’interior de l’edifici es documentaren un total de tres arcs apuntats de pedra, fets amb dovelles de 0,60
metres d’amplada a l’intradòs de l’arc. Aquests arcs dibuixaven una àmplia sala que continuaria per la resta del carrer.
També es documentà un gran cup de 6x6,6 metres de costat i 4,40 metres màxim. Els muntants nord-est dels arcs
coincidien amb la paret nord-est del cup. Era coberta per una volta de canó feta amb rajoles i és probable que formés
part de l’estructura original de l’edifici. Pel que fa a les referències documentals d’època medieval, el celler del
paborde (Ca Magrané) apareix en una afirmació de les afronacions de diferents edificis esmentats en documents de
l’Arxiu Històric Comarcal de Valls (Llibre d’Estimes 1397-1402, fol 189r, fol. 232v).
L’any 1307 el paborde perdé la jurisdicció sobre la vila de Valls, que passa a ser compartida només per l’arquebisbe i
el rei. Aquest fet indica la pèrdua d’influència del paborde a la vila i, per tant, es dedueix que el celler havia estat
construït en moments anteriors. A partir de les referències documentals, així com per les tècniques constructives
documentades, els arqueòlegs dataren la fase inicial de l’edifici a finals del segle XIII.
Actualment l’edifici resta mutilat: resten dempeus els tres arcs apuntats, encegats per parets de maó de construcció
moderna, totalment descontextualitzats del seu entorn i sense haver rebut l’acondicionament pertinent.
ACTUACIONS REALITZADES
ACTUACIÓ 1 (2-6 octubre, 2000)
-Tipus:

Documentació

-Promotors:

Ajuntament de Valls

-Participans:

CODEX, S.C.C.L. (Maria Adserias i Sans, Paloma Aliende i Garcia i Francisco Gerardo Palma)

-Motiu:

Recerca de referència documentals sobre l’edifici així com les seves dimensions, característiques i
estat de conservació dels arcs del seu interior.
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ALTRES DADES (continuació)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 2000: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
Registre 3002
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 54 / Carrer Sant Sebastià
353443, 4571731

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519814CF5731H0001RR
326 m² sòl
RELIGIÓS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’església de Sant Antoni, que dóna nom al carrer on es troba situada, és un edifici d’estil barroc, de planta basilical,
amb una nau principal de quatre trams (damunt del primer hi ha el cor) amb capelles laterals que es comuniquen entre
elles, i una nau transversal similar a la principal, al creuer. La nau principal i la transversal estan cobertes amb volta de
cantó amb llunetes, mentre que en el punt en que s’encreuen les dues naus, al creuer, hi ha una cúpula sobre petxines.
Pel que fa a l’absis, aquest està cobert mitjançant volta de cantó i revoltó.
La torre del campanar, de base quadrada, amb dos cossos, està situada a la banda de l’Epístola, a la dreta de la façana
de l’església, en la cantonada amb el carrer de Sant Sebastià. El campanar està coronat per una teulada a quatre
aiguavessos recoberta amb teules vidriades verdes. En el punt més alt de la teulada del campanar hi ha una petita creu
de ferro amb una Tau de l’ordre dels antonians.
La façana de l’església està centrada per la porta, d’obertura rectangular, emmarcada per pilastres que suporten una
cornisa decorada amb motllures. Aquesta fa funció de base d’una fornícula d’arc de mig punt on hi ha la imatge de
Sant Antoni. A sobre d’aquesta hi ha la rosassa circular, i entre aquesta i el coronament de la façana, hi ha una altra
obertura circular de dimensions més reduïdes, que il•lumina el sostremort de la nau principal. El coronament es
soluciona mitjançant arcs contraposats que formen una cornisa sinuosa. En la restauració realitzada a la façana en els
anys noranta del segle XX, es va recuperar la decoració pictòrica original d’aquesta, consistent en uns motius
geomètrics que s’anaven repetint al llarg de la façana principal i una simulació de carreus pel que fa al primer cos del
campanar.
De la façana lateral del carrer de Sant Sebastià cal remarcar l’existència d’una portalada d’arc de mig punt, actualment
tapiada, que donava accés al braç corresponent del creuer. Just damunt d’aquesta porta, hi ha una cartel•la esculpida,
amb dues caràtules i un dels símbols dels antonians, la Tau de Sant Antoni Abad. A sobre d’aquesta hi trobem una
obertura circular que il•lumina la nau tranversal de l’església. És probable que la portada mencionada provingués de
l’antic convent dels antonians i fos reincorporada al nou edifici. El mateix podem dir d’una clau d’arc gòtic amb una
Dextera Dei que podem observa a l’interior del temple.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT
S. XVIII / Moderna / Barroc
Edifici en cantonada
Religiós
Religiós
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

1. Visió general

2. Façana

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 002/2410 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH13
BCIL
A. INTEGRAL
C7 CARRER DE SANT ANTONI (AMBIENT)
VCH13 ESCUT DELS ANTONIANS (BCIN)
VCH101 FONT (BCIL)

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels pocs edificis d’estil barroc que es conserven dins la trama urbana. El seu campanar és un dels quatre que
conformen l’sky-line sud característic del Centre Històric.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament la totalitat del bé.
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ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES (continuació)
A la façana lateral també hi trobem encaixada una font pública. Es troba ubicada en un nínxol amb volta de canó. La
font està encaixada a la paret de fons del nínxol, mentre que l’estructura del nínxol i la seva volta de canó queden
definides a la façana de l’església per dos pilars que suporten un arc de mig punt format per dovelles de pedra regulars
i clau central en forma de tascó, on figura l’escut de Valls. La font presenta dos cossos diferenciats. La part inferior està
formada per la pica i la base de pedra d’aquesta, amb el terra del nínxol i les parets enrajolats. El segon cos, la part
superior de la font, té el brollador al centre d’un plafó de pedra esglaonat amb motllures. El brollador està envoltat
d’una motllura circular que adopta formes sinuoses. En l’espai comprès en la motllura central del brollador i la part
superior del plafó de pedra, hi figura cisellada la inscripció “Any 1917”. La resta de la paret del nínxol està enguixada i
decorada amb esgrafiats de temes florals, que ressegueixen la part superior del plafó de pedra, mentre que aquest
queda coronat per la reproducció d’una gerra estilitzada amb flors. Emmarcant el conjunt d’esgrafiats de temàtica floral
i separant-los de la volta de canó de l’espai on hi ha la font, també hi trobem, esgrafiada, una sanefa semicircular
formada per petits escuts de la ciutat alternats amb el signe de la Tau de Sant Antoni Abad.
L’església de Sant Antoni va ser construïda per l’ordre dels Antonians perquè substituís l’antic convent i església que
tenia aquest ordre a Valls, el qual estava emplaçat des del segle XIII a la costa de l’església, a l’espai que avui
correspon a la part posterior de la Casa de la Vila. L’any 1721 el provincial de l’ordre va vendre l’antic convent, ja en
ruïnes, i traslladà el convent a l’indret on avui hi ha l’església de Sant Antoni. Les obres de construcció de l’església
s’iniciaren el 1724, allargant-se durant uns anys. Segons Francesc Puigjaner, la benedicció de l’església tingué lloc el
9 de desembre de 1726, mentre que pel també historiador Fidel de Moragas, aquesta es produí el 13 de gener de
1753.
L’església i la casa convent de reduïdes dimensions que hi tingué adossada, va pertànyer a l’ordre dels antonians, que
hi tingué una petita comunitat establerta fins l’any 1787, data en que l’esmentada ordre fou suprimida. Aquell any,
l’església passà a dependre de l’església parroquial de Sant Joan, fins l’any 1868 en que fou convertida en parròquia.
La font de la façana lateral del carrer de Sant Sebastià va ser feta en un moment en que s’estava produint la
superposició d’un darrer modernisme i del noucentisme ple. Morfològicament, aquesta font amb la seva estructura i
ornamentació respon a les característiques del segon d’aquests corrents artístics, i presenta un acurat disseny
noucentista. La construcció d’aquesta font fou una iniciativa de l’Ajuntament, per tal de millorar l’abastament d’aigua a
les cases d’aquell carrer i dels propers que no disposaven de pou propi. En aquest sentit, el 9 de maig del 1916 el
Consistori vallenc prenia l’acord d’instal•lar una font en aquest carrer, adossada a la façana lateral de l’església. La
construcció de la font tingué lloc l’any següent.

4. Detall campanar

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
LIAÑO MARTÍNEZ, E. (2005). “Valls monumental. L’edat moderna i els seus precedents medievals”. A Segles XVI-XVIII:
conflictes, canvi i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
5. Detall façana
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

1. 2. 3. FONT: SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA GENERALITAT (e-Gipci)

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. BCIL / RECTORIA DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN /

VCH10/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 2, Valls.
353281, 4571934

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3219521CF5731G0001YK
464 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

RECTORIA DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN
S. XVI / Moderna
Edifici en cantonada
Religiós
Religiós
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici adossat a l'església de Sant Joan Baptista i a la sagristia antiga d’aquesta església. De planta aproximadament
rectangular, amb soterrani, baixos i dos pisos superiors, la rectoria forma un dels costats de la plaça dels Escolans i la
cantonada entre aquesta plaça i el carrer de l’Església. La façana principal està encarada a aquest darrer carrer i només
presenta planta baixa i un pis superior. La planta baixa té la façana construïda amb carreus de pedra, tot i que molts
d’ells es troben avui arrebossats. Al centre de la façana hi tenim la porta d’accés, adovellada, d'un sol full, amb dos
petits quadrants als vèrtexs superiors. A la dreta hi ha una segona porta de característiques similars, però en gran part
tapiada i reconvertida en una finestra força gran. A l'esquerra de la porta d’accés hi ha una finestra petita. Coincidint
amb els eixos de les obertures ja descrites, al primer pis hi ha tres finestres iguals. La façana del carrer de l’Església,
queda coronada per una cornisa senzilla.
Els carreus de la planta baixa es poden reconèixer fins la cantonada amb la plaça dels Escolans, on hi ha els dos
escuts de Valls (BCIN), un a cada costat. És molt probable que la resta de la façana de la planta baixa que dóna a la
plaça també estigui aixecada amb carreus. Pel que fa a la resta de la façana de la plaça dels Escolans, les obertures
d’aquesta han estat modificades al llarg del temps, responent segurament a necessitats pròpies de la distribució
interior.
Pel que respecta a l’interior, l’edifici ha estat força modificat amb el pas dels segles, especialment a partir del segle
XVIII, però conserva elements bastant antics, que fins i tot podrien correspondre als habitatges medievals que foren
enderrocats per construir la rectoria. Amb tot cal visitar-la completament per poder valorar-ne l’interior.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

1. Façana carrer de l’Església

2. Plaça dels Escolans

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 080/8025 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.115

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH10
BCIL
B. PARCIAL
VCH10. ESCUTS DE LA VILA (BCIN)
C6. CARRER DE L’ESGLÉSIA (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la volumetria general.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no originals.

3. des del carrer del Mur

¬ Es permet l’obertura, justificada, de noves finestres a la façana de la plaça dels Escolans seguint els eixos
compositius i mantenint la relació buit-ple.

ELEMENTS PROTEGITS:

¬ No es permet la remunta.

Es protegeix íntegrament l’envolvent de l’edifici (façanes i volumetria general). Es protegeixen íntegrament la
cantonada de carreus amb els escuts (BCIN), la barbacana i la composició de la façana del carrer de l’Església. També
els murs de l’estructura original que queden.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Caldrà un estudi dels valors
patrimonials de l’interior quan s’hi vulgui intervenir. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ
amb documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4. Planta baixa carrer de l’Església

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. BCIL / RECTORIA DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN /

VCH10/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’edifici de la rectoria data dels darrers anys del segle XVI i fou construït una vegada acabada l’obra de l’església de
Sant Joan. Les reduïdes dimensions i el mal estat en que es trobava l’antiga rectoria medieval, varen motivar al Comú
de la vila a encarar-se al projecte d’aixecar una nova casa parroquial. Amb aquest objectiu, l’any 1585 la vila va
adquirir dues cases que limitaven amb el carrer de l’Església i amb la sagristia (acabada de construir feia poc temps),
per tal d’aixecar-hi la nova rectoria. Poc després s’iniciaren els treballs de construcció de la rectoria, que s’allargaren
durant els darrers anys d’aquell segle. Així trobem que des de les darreries del segle XVI fins avui ha estat l’edifici on
s’allotjaven els rectors i part de la comunitat de preveres. Inicialment es tractava d’un edifici amb planta baixa i pis, tal
com es pot observar a la façana, però en el segle XIX s’hi va afegir un segon pis superior.

5. Detall carreus façana

Bibliografia
GARCIA FIGUERAS, M. (2001). “La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls. Construcció i
estudi arquitectònic”. Lleida: Pagès Editors, AHCV i Consell Comarcal de l’Alt Camp.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): “L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969”, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6. Escuts de la vila

1. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)
La rectoria als anys 80

7. Detall cornisa

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. BCIL / CASA PONT DEL CARRER DEL CALL /

VCH66/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església, 11 / Carrer del Call
353299, 4571918

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319908CF5731G000
48 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CASA PONT DEL CARRER DEL CALL
S. XIII-XIV / Medieval / Gòtic
Edifici entre mitgeres, casa-pont
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Conjunt de dos arcs ogivals que sustenten una casa pont i donen accés al carrer del Call des del carrer de l’Església.
L'arc exterior dóna al carrer de l'Església, i està format per tretze dovelles regulars i brancals de pedra. L'arc interior
presenta una estructura similar, tot i que els brancals i part de l'arc han estat absorbits pels habitatges existents a banda
i banda. L’edifici que suporten els arcs, té una aparença del segle XIX, però amb tota seguretat és d’origen medieval i
els mencionats arcs en formaven part.
Aquests arcs corresponen a una casa pont medieval (datada en els segles XIII i XIV) que tancava un dels accessos al
barri Jueu de Valls, format pels carrers del Call i dels Jueus, que funcionà com a tal al llarg dels segles XIII i XIV.
Malgrat que tradicionalment aquests arcs, juntament amb un altre que s’aixecava a l’entrada del carrer dels Jueus des
del carrer de Sant Antoni, han estat considerats un portal d’entrada al barri jueu, en realitat corresponen com he dit, a
una casa pont. Sembla ser que el barri jueu vallenc no es trobava tancat per portals, sinó que només en èpoques de
l’any en que podien promoure’s conflictes contra la comunitat jueva, com ara durant la Setmana Santa, el barri quedava
tancat per uns portals provisionals, probablement fets de fusta que en el cas del carrer del Call, deurien aprofitar
l’existència dels arcs de la casa pont.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

CATALOGACIÓ

2. Arc carrer de l’Església

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 131/2371 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.120

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH66
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. BARRI JUEU (AMBIENT)
C6. CARRER DE L’ESGLÉSIA (AMBIENT)

1. Façana carrer de l’Església

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permet la substitució, justificada, dels cabirons en mal estat. Els nous cabirons hauran de mantenir el formalisme
actual.
¬ No es permet el revestiment de les dovelles dels arcs ni el cobriment del sostre.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament l’arc del carrer de l’Església i el del carrer del Call, i tots els seus elements.
També es protegeix el trispol de cabirons entre els dos arcs. Caldrà comprovar la zona de l’edificació sobre els arcs.
Abans de qualsevol intervenció serà necessari un estudi històric-arqueològic.

3. Arc carrer del Call

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. BCIL / CASA PONT DEL CARRER DEL CALL /

VCH66/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1980). Els jueus de Valls i la seva època, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1.2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (e-Gipci)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

5. BCIL / CA FERRAN /

VCH68/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 17
353307, 4571899

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319905CF5731G0001HK
506 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Ferran, número 17 del carrer de l’Església i 18 del carrer dels Jueus, el trobem encaixat entre mitgeres
a l’illa de cases que delimiten els carrers de l’Esglèsia, del Call i dels Jueus. L’immoble té la façana principal al carrer
de l’Església i un pati a la part posterior, que dóna al carrer dels Jueus. De planta força irregular, fruit de la unió de
diversos edificis al llarg de la seva història, aquest immoble presenta un cos principal, que correspon a la meitat de la
planta més propera al carrer de l’Església, format per un pis soterrani, baixos, entresol, dos pisos superiors i golfes,
sota una coberta de teula a un sol aiguavés, encarat al carrer de l’Església.
A la part posterior d’aquest cos de l’immoble, hi té adossat un altre cos edificat, amb planta baixa que ressegueix tot
aquest cos; entresol i dos pisos pel que fa al costat dret (respecte al carrer de l’Església); dos pisos pel que respecta al
seu extrem esquerra. Els dos costats laterals, que estan lligats amb els pisos del cos principal de l’edifici, dels quals
en representen la continuïtat, estan coberts per teulada de teules, mentre que a la part central d’aquest cos tan sols hi
ha la planta baixa, coberta per un terrat pla amb barana de balustres ornamentada amb grans gerres de ceràmica, al
qual s’accedeix des del primer pis de Ca Ferran. D’aquest terrat i mitjançant una escala exterior també s’accedeix al
pati posterior de l’edifici i als baixos d’aquest cos de l’immoble. Des de l’entresol de Ca Ferran també s’hi accedeix
mitjançant una escala que baixa per un petit pati interior, situat al costat del mencionat terrat.
Finalment, aproximadament la meitat de la superfície de l’immoble més propera al carrer dels Jueus està ocupada pel
pati interior de Ca Ferran, inicialment de planta més o menys rectangular i amb un cos edificat destinat a cotxeres al
costat esquerre, però que actualment també està integrat en el pati, després de que fos enderrocat i tan sols es
conservessin dempeus els dos grans portals d’arc de mig punt que hi donaven accés.
La façana principal, força simètrica, presenta tres eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa. Així, al
costat esquerre hi trobem, gairebé a l’alçada del ferm del carrer, una obertura rectangular que en origen comunicava
amb el soterrani i tot seguit, damunt d’aquesta, primer una finestra de llinda recta que correspon a la planta baixa i
immediatament al damunt, un balcó de molt curta volada amb barana ornamentada de ferro, que s’obre a l’entresol.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA FERRAN (ANTIGA SINAGOGA JUEVA)
S. XIII-XVIII / Medieval-Moderna / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

2. Porta carrer de l’Església
Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 082/8052 (01/09/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.113

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH68
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. EL CALL (AMBIENT)
C6. CARRER DE L’ESGLÉSIA (AMBIENT)

1. Façana carrer de l’Església

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana principal i tots els seus elements (i recuperació del
cromatisme), el pati, les estructures medievals de l’interior i el pis de la planta primera.
¬ S’admeten noves obertures (justificades) a la façana que dóna al pati.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general i l’estructura de plantes actual al carrer de l’Església. Es protegeix íntegrament la
façana principal i tots els seus elements, especialment eixos compositius i obertures, llindes i brancals, portalades,
elements de forja i lloses de balcons. Així com textures, cromatismes i pintures decoratives. Pel que fa a l’interior es
protegeixen totes les estructures medievals que pugui tenir, especialment a la zona on hi hauria la Sinagoga; el pis de
la planta primera (fusteries, pintures decoratives i marc d’alcova), i el pati del carrer dels Jueus.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall, i d’un informe
arqueològic previ.

¬ Substitució de les fusteries de les plantes pis. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual..
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

3. Detall façana carrer de l’Església

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

5. BCIL / CA FERRAN /

VCH68/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Al cos central s’hi obre el portal principal d’accés a Ca Ferran, un gran portal que arriba fins l’arrencada dels balcons
del primer pis, amb brancals i dovelles de pedra, ornamentades amb una motllura i coronat per un arc escarcer. També
cal remarcar-ne la porta, que combina vidre i fusta amb reixes ornamentades de ferro. Finalment, a costat dret hi tenim
una porta de llinda recta que dóna accés a la caixa d’escales de l’edifici, la qual té al damunt una finestra de llinda
recta, que si bé està oberta a l’alçada de l’entresol, aquest no existeix en aquesta part de l’edifici i per tant l’obertura
serveix per il·luminar l’escala amb llum natural. Al primer pis, el de major alçada de l’edifici, tal com pertoca a la
planta noble, hi ha tres balcons de grans dimensions, amb baranes ornamentades de ferro forjat, i portes balconeres de
llinda recta. En els segon pis també hi tenim tres balcons, d’una volada més curta que els del primer, baranes de ferro i
amb portes balconeres de llinda recta. Totes les baranes dels balcons d’aquesta façana presenten una ornamentació
pròpia del segle XIX. L’edifici està coronat per una cornisa, que té continuïtat en el número 15 del carrer dels Jueus,
que possiblement va pertànyer als mateixos propietaris de Ca Ferran durant part dels darrers segles de la seva història,
però que es manté com a edifici independent d’aquest.
La façana principal de Ca Ferran està decorada amb pintures que reprodueixen formes clàssiques, amb emmarcaments
i entaulaments que coronen les portes balconeres del primer pis, entre altres elements. Aquesta ornamentació que
sembla correspondre al segle XIX, converteix la façana de Ca Ferran en una de les darreres façanes d’antigues cases
benestants vallenques que conserven una destacada decoració pintada del segle XIX.
Pel que fa a la façana posterior de l’edifici, s’hi obren diverses finestres i balcons, que no segueixen una composició
simètrica. Allí hi trobem les úniques obertures de les golfes del cos principal. A la planta baixa de la façana posterior
destaca una gran portalada a la part central, que dóna accés al conjunt dels baixos d’aquella part de l’edifici. El pati
queda tancat amb el carrer dels Jueus mitjançant un mur amb una gran portalada de llinda de fusta i brancals de
carreus.
Centrant-nos en l’interior de l’edifici, el soterrani, que tan sols ocupa part de la planta del cos principal de l’edifici, està
format per voltes de pedra comuna lligada amb morter, suportades per parets construïdes amb la mateixa tècnica o
excavades directament al sol natural. Hi destaca l’extrem d’una paret de separació entre voltes, on s’hi troba una
elevada concentració de carreus de pedra.
El portal principal de Ca Ferran s’obre al vestíbul de l’edifici, una sala de la planta baixa, amb portes que donen accés a
la resta d’estances la planta (i des d’aquestes al soterrani), i a una escala que comunica amb l’entresol. Aquesta escala
ascendeix resseguint el costat dret del vestíbul, fins arribar a la paret de fons d’aquesta sala, on, a l’alçada de l’entresol
hi ha una balconada interior, amb una barana de ferro forjat de l’any 1881, i darrera d’aquesta, un tancament de fusta
amb grans finestrals de vidre, que separa el vestíbul de l’interior de l’entresol. Aquesta darrera planta, força baixa de
sostre (perquè probablement, en origen estava destinada al personal del servei), s’estén també pel cos posterior dret
de l’immoble, i conserva tres cambres amb alcova, una de les quals manté un marc d’alcova del segle XIX, amb
tancament de fusta i vidre.
Des de l’entresol s’accedeix a la caixa d’escales de l’edifici, que condueix al primer pis, de sostre alt, que conserva
bona part de l’estructura original del segle XVIII, tot i que modificada en els segles XIX i XX. Hi destaca, a més de la
distribució de les sales i passadissos, na cambra amb alcova amb un marc d’alcova barroc de grans dimensions, de
fusta daurada i ornamentada; un fragment de paviment del segle XVIII, en una petita estança, que havia format part
d’una cambra més gran, i que representa el darrer fragment que es conserva d’aquest tipus de paviment a Ca Ferran (i
un dels pocs exemples que podem trobar a Valls), abans que avançat el segle XIX, fos substituït per paviments
hidràulics; un marc i tancament d’alcova de vidre i fusta del segle XIX; les restes de decoració pintada de les parets
d’una gran sala del cos afegit posterior de la dreta; i la capella amb la decoració de les seves parets amb pintura del
segle XIX, que trobem en un cos sortint de la façana lateral d’aquesta darrera gran sala, la qual dóna a la terrassa
posterior de l’edifici.
De la resta de l’edifici, cal destacar els baixos de la part posterior de l’immoble, on hi trobem murs i estructures
d’origen medieval. Hi trobem, a l’extrem esquerra una antiga sala, actualment dividida en dues per una paret, amb dos
antics arcs de mig punt, aixecats en carreus, que en part han estat substituïts (o tapats) per rajoles, i que
correspondrien a una sala d’un dels edificis que s’aixecaven en aquell indret a l’època medieval.
DADES HISTÒRIQUES
L’edifici de Ca Ferran s’aixeca a l’espai que va ocupar la Vilaclosa a partir de la segona meitat del segle XII,
concretament el trobem al carrer més antic de Valls, el de l’església (l’antic carrer de la Vilaclosa). L’indret on ara hi

trobem Ca Ferran, fou ocupat per diversos habitatges a partir de la segona meitat del segle XII, dels quals
probablement en quedin restes a les seves parets o bé a les parts de l’edifici on no hi ha soterrani. De fet, es conserven
restes medievals als baixos de l’edifici, que si bé en part és possible que puguin mantenir fragments d’algun mur de
finals del segle XII, si que contenen estructures que podem datar al segle XIV o fins i tot al XIII.
A mitjans del segle XIII, amb la formació de la comunitat jueva de Valls, i del seu Call, al carrer dels Jueus i del Call, la
meitat posterior de la superfície que ara ocupa ca Ferran va passar a formar part del barri jueu vallenc. En canvi, la
meitat que limita amb el carrer de l’Església va continuar ocupat per una sèrie d’habitatges de la població cristiana. A
partir de finals del segle XIV (tot i que es probable que aquesta data es remuntés potser fins el segle XIII, però la manca
d’informació documental no permet comprovar-ho), tenim documentat que aproximadament tota la meitat de Ca Ferran
que té façana al carrer de l’Església estava ocupada per dues cases que pertanyien a un branca de la família noble dels
Llobets (concretament a finals del segle XIV i a inicis del XV, pertanyien a la dona del cavaller Bernat de Llobets).
Mentre que una part dels baixos d’aquestes cases dels Llobets, o bé a tocar d’aquests, s’hi trobava en època medieval
un forn de pa, el forn de la Vilaclosa.
Pel que fa a la meitat posterior de Ca Ferran, que des de mitjans del segle XIII i fins el 1391 formava part del call jueu
de Valls, aquesta correspon a l’espai on estava situada la sinagoga o escola dels jueus, el centre de culte de la
comunitat jueva, on se celebraven els casaments, les circumcisions, i altres cerimònies de la tradició hebrea. També
era el lloc d’estudi on els jueus aprenien els punts principals de la seva religió i tradició, aprenien a llegir i escriure en
hebreu i s’instruïen en el coneixement de la llei hebrea. Però, a més, a la sinagoga també s’hi celebraven diverses
funcions d’ordre social i administratiu, com ara les reunions de l’aljama, judicis, nomenaments de síndics, etc.
Com la majoria de les sinagogues dels jueus catalans, la de Valls devia tenir un aspecte força auster. Malgrat que no
existia un model estàndard, aquestes sinagogues tenien una estructura força similar, tot i que presentaven variacions
en funció de la importància i del poder econòmic de la comunitat a la qual pertanyien. Un espai que era present en
totes les sinagogues era una sala de planta rectangular destinada a l’oració. La sala tenia l’alçada equivalent a un
edifici de planta baixa i un pis superior, amb la coberta de fusta suportada per arcs. La planta baixa estava destinada als
homes, mentre que les dones ocupaven un espai reservat per a elles, que sovint consistia en una galeria o pis elevat
que, situat en un dels extrems de la sala, donava a la resta de la sala. Moltes sinagogues també tenien un pati interior,
una sala (d’unes dimensions més reduïdes que la sala d’oració) destinada específicament per a l’estudi o escola,
alguna cambra destinada a hostatjar forasters jueus que estiguessin de pas per la població i uns banys subterranis, el
mikvé, destinats a rituals de purificació.
A la planta baixa de la part posterior de Ca Ferran, on s’aixecava la sinagoga, s’hi conserven diverses estructures
medievals, com és el cas de murs i de bona part d’una antiga sala de planta rectangular, on s’alçava un mínim de dos
arcs aixecats amb dovelles de pedra, en paral·lel respecte al carrer dels Jueus, i que probablement va formar part de la
sinagoga (tot i que caldria una intervenció arqueològica per tal d’assegurar quines parts d’aquestes estructures
corresponen a la sinagoga, i si al subsòl del pati es conserven altres restes o fins i tot els banys subterranis). La
mencionada sala no limitava directament amb el pati interior de Ca Ferran, sinó que ho feia amb un espai que en el
segle XIX estava destinat a cotxeres i que actualment forma part del pati. El mur d’entrada a la sala no sembla amagar
cap arc a l’interior, i probablement correspon al mur de tancament d’aquella antiga sala medieval. En entrar per la porta
que hi ha a la paret que limitava amb les cotxeres, hi tenim, al fons, un arc tapiat amb una paret de maons, que separa
l’antiga sala medieval en dos espais. En el segon espai, hi trobem un segon arc, paral·lel al primer. Malauradament, tot
seguit d’aquest segon arc hi tenim un petit pati i el mur de tancament d’un edifici del carrer de l’Església. Aquest darrer
mur no encaixa amb el tancament que tenia la sala on s’aixecaven els dos arcs, i no ens permet tenir la seguretat que la
sala acabava en aquell punt o encara hi havia un tercer arc. Cal dir que ambdós arcs foren en bona part reforçats o
restaurats amb maons, tot i que les arrencades encara mantenen les dovelles a la vista, així com també se’n pot
constatar l’existència en alguns punts on ha saltat l’arrebossat de les parets dels arcs. Si fem cas de la forma que
presenten actualment, es tracta de dos arcs de mig punt, fet que no ens hauria d’estranyar, ja que ens trobem en una
de les illes de cases més antigues de la ciutat, urbanitzada des de les darreres dècades del segle XII. Però també hi ha
la possibilitat que, en realitat, es tracti d’arcs gòtics, que foren modificats quan els restauraren amb maons. També és
possible que part del pati interior de ca Ferran correspongui a l’antic pati de la sinagoga.
La sinagoga de Valls està documentada des de l’any 1337, tot i que segurament era més antiga, i estigué en ús fins el
desmantellament del call vallenc, després de l’assalt que va patir l’any 1391, tot i que sembla que es mantingué en ús
al llarg de les primeres dècades del segle XV. Posteriorment, les estructures que es conservaven de la sinagoga
passaren a formar part dels habitatges que limitaven amb aquell espai, on foren reaprofitats per aquests, com és el cas
de la mencionada sala.
(continua)

4. Façana carrer dels Jueus

5. Façana des del pati

6. Estructures del pati
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5. BCIL / CA FERRAN /

VCH68/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Finalment, en el segle XVIII, o potser abans, les dues meitats de l’actual ca Ferran quedaren unificats en un sol
immoble, una casa de família benestant, amb un pati interior a la part posterior. L’edifici va adoptar l’aspecte actual,
pel que fa als balcons i pintures de la façana a la segona meitat del segle XIX, moment en el que també estaven actives
les cotxeres que hi havia al pati interior, on hi desaven els carros que pertanyien a una empresa de transports que tenia
la família propietària.
7. Façana posterior des del pati
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8. Detall terrat pis principal
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. ROZADA / AMV. FONS IMPREMTA CASTELLS.
Carrer de l’Església en una instantània de la primera dècada del segle XX.

9. Detall carreus planta baixa

11. Detall pintures pis principal
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12. Detall porta d’alcoba pis principal

10. Detall sostre planta baixa
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6. BCIL / CA ROBUSTÉ /

VCH77/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 23
353358, 4571845

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418631CF5731G0001YK
466 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici amb celler subterrani, planta baixa, entresol i tres pisos superiors (els dos darrers corresponen a golfes). A la
part posterior i té un pati interior, amb un accés a un passatge que comunica amb el carrer dels Metges. Aquest
passatge era emprat per fer-hi entrar els fruits i el bestiar, mentre que els propietaris i el servei hi accedien per la porta
principal del carrer de la Carnisseria.
La façana del carrer de la Carnisseria presenta una portalada amb muntants i un arc de mig punt de pedra. A la dreta
d’aquesta hi ha una altra porta gran amb llinda horitzontal i muntants de pedra, i a l’esquerra, una porta similar tapiada,
en la que s’obren dues finestres petites, una damunt de l’altra. La finestra superior correspon a l’entresol, i és l’única
obertura que aquest té a la façana principal. Els tres pisos superiors presenten tres obertures per planta en forma de
balcó. En conjunt hi ha nou balcons, tots iguals, tant pel que fa al basament motllurat com a la barana. La façana està
coronada per una cornisa longitudinal.
Durant la primera meitat del segle XIII en l’espai que ara ocupa Ca Robusté, s’hi deuria aixecar algun edifici. Amb tot,
les restes medievals que es conserven dins de l’immoble corresponen a un segon moment, datat a finals del segle XIII
o en la primera meitat del XIV. Durant la segona meitat del segle XIV i al llarg del segle XV, aquest edifici fou la casa
d’una branca del llinatge de cavallers vallencs dels Llobets. Així, a cavall dels segles XIV i XV la documentem com a
l’alberg de Dalmau de Llobets, cap d’una de les branques secundàries d’aquella família de la petita noblesa.
D’aquest edifici medieval en queden les parets laterals (aixecades amb pedra i morter en els primers metres, i tot
seguit amb tàpia de terra) fins al punt on hi havia la teulada, que era a doble aiguavés, tal com es pot comprovar en el
pendent en direcció al carrer i al pati interior del coronament de la tàpia del mur medieval que es conserva en el segon
pis de l’immoble. Pel que fa al mur de la façana, com a mínim la part que correspon a la planta baixa pertany a l’edifici
medieval, tot i que la porta principal fou modificada i refeta posteriorment. L‘interior de la planta baixa conserva
pràcticament sencera l’estructura original medieval amb un total de quatre arcs apuntats construïts amb dovelles, que
presenten uns sis metres de llum i entre quatre i cinc d’alçada. Tres arcs estan situats en paral•lel al carrer, en

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA ROBUSTÉ
S. XIII-XIX / Medieval-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Façana carrer Carnisseria

2. Porta 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 065/8051 (01/09/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.053

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH77
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements, els arcs gòtics de la planta baixa, i el
marc barroc de fusta policromada.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements, especialment les obertures de pedra de la planta
baixa (portalada i porta amb llinda horitzontal), porta de fusta principal, baranes i lloses de balcons.
Es protegeix també la volumetria general i l’estructura de plantes actual.
Pel que fa a l’interior es protegeixen els arcs gòtics i totes les estructures medievals de la planta baixa, el celler del
soterrani i el marc barroc de fusta policromada d’accés a l’alcova.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

3. Detall carreus porta 1
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6. BCIL / CA ROBUSTÉ /

VCH77/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES (continuació)
direcció al pati interior, mentre que el quart el trobem perpendicular al carrer, i arrenca entre les dues portes de la
façana. Tots els murs que arrenquen dels arcs són contemporanis d’aquests.
Posteriorment, en el segle XVI, l’edifici passà a mans de la família Robusté, que el va convertir en la seva casa pairal
fins fa unes poques dècades. Els Robusté, que foren una de les famílies benestants vallenques del segles XVIII i XIX,
varen fer importants reformes a l’immoble en el segle XVIII, centrades en la construcció d’un celler subterrani de grans
dimensions i en la reforma del primer pis, que deuria adoptar a grans trets l’estructura que conserva actualment, amb
tres grans balcons oberts a la façana. De l’interior d’aquest pis destaca l’habitació amb alcova de la part posterior de la
casa, ja que l’accés a l’alcova el tenim mitjançant un marc barroc de fusta policromada, que podria tractar-se d’una
obra de la família Bonifàs. El segon pis, destinat a golfes, també fou aixecat en aquest moment.
L’aspecte que presenta actualment Ca Robusté l’acabaria d’adoptar en el segle XIX. Així la construcció de l’entresol
(destinat al servei) pertany a aquell període, les escales, l’aixecament del tercer pis, també destinat a golfes, i la
reforma de la façana en la segona meitat del segle. Així n’eliminaren la barbacana (que encara existeix en la cara
posterior de l’edifici que dona al pati) i la substitueixen per una cornisa longitudinal, i substitueixen les obertures
tradicionals de les golfes (finestres de grans dimensions o d’arc de mig punt) per balcons rectangulars. En aquest cas
unificaren les obertures dels tres pisos, obrint tres balcons per pis. Finalment pintaren la façana amb una simulació de
carreus en tons ocres i marrons que encara es pot intuir en alguns punts. També cal destacar l’existència, en una
estança situada al costat de les escales que porten al segon pis, d’una petita cambra secreta que feia funció
d’amagatall.

4. Porta 2

Bibliografia
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Arxius
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5. Detall balcons
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 25, Carrer dels Jueus
353284, 4571875

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319901CF5731G0001EK
102 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici format per planta baixa més tres. Té la façana principal al carrer de l’Església. En ella trobem, a la planta baixa,
dues obertures en forma de porta i una finestra petita entre mig d'elles. Els altres pisos tenen tres balcons cadascun:
els del primer i el tercer pis són senzills i de poca volada i els del segon tenen una volada normal, la llosa amb una
petita motllura i la barana de ferro amb una petita sanefa a la part baixa. La façana està coronada per una cornisa
longitudinal.
La cantonada amb el carrer dels Jueus està construïda amb carreus de pedra i a l’alçada del primer pis presenta un
escut de pedra (BCIN) a cadascun dels dos costats. La façana del carrer dels Jueus només té algunes finestres. La
façana del carrer dels Jueus finalitza amb un petit pati jueu.
Malgrat que presenta una aparença pròpia de la segona meitat del segle XIX, la cantonada de pedra amb els escuts, i el
fet de que en algun punt de la façana on ha caigut l’arrebossat s’hi observi perfectament la tàpia de terra, ens indica
que ens trobem davant d’un edifici medieval.
L’edifici es troba abandonat des de fa anys i el seu estat de conservació és dolent, degut principalment a la falta d’ús i
manteniment. Presenta patologies generalitzades i la coberta s’ha ensorrat en algun punt.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ANTIC ESTUDI
S. XII-XIX / Medieval-Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge
Cap (Habitatge)
Dolent - Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió general 1

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH14
BCIL
B. PARCIAL
VCH14 ESCUT DELS MASDOVELLES (BCIN)
C1 BARRI JUEU (AMBIENT)
C6 CARRER DE L’ESGLÉSIA (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana al carrer de l’Església.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació integral de la cantonada de carreus i els escuts heràldics.

2. Carrer dels Jueus – cantonada de carreus

¬ Es permet el buidat interior i la deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del carrer dels Jueus i el pati seguint els eixos compositius i
respectant la relació buit-ple d’aquesta zona.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’època medieval. Primera escola pública de Valls (s.XV).
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la seva envolvent. Es protegeix íntegrament la cantonada de carreus i
l’escut dels Masdovelles (BCIN). Es protegeix també el formalisme arquitectònic de la façana al carrer de l’Església.
No s’ha pogut accedir a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.

3. Escut dels Masdovelles

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. BCIL / ANTIC ESTUDI /

VCH14/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Concretament es tractava de la casa pairal de la família de cavallers dels Masdovelles, que en foren propietaris a cavall
dels segles XIII i XIV. Els dos escuts gòtics de la cantonada reprodueixen l’escut d’aquesta família, format per sis dics
col•locats en dues columnes. Posteriorment la casa dels Masdovelles passà a mans d’una altra família de la petita
noblesa vallenca, els Çacelada, un llinatge de cavallers. A finals del segle XIV canvià de nou de propietaris i es convertí
en l’habitatge d’una de les branques del llinatge de cavallers vallencs dels Llobets. L’any 1453, els descendents de
Bertran de Llobets venien la casa al Comú de la vila.
El Comú comprà aquest immoble per establir-hi l’Estudi de Valls, això és, l’edifici on s’impartia l’ensenyament a la
vila, la primera escola pública de Valls. Fins aquella data la vila no disposava d’un edifici en propietat, que es destinés
a Estudi, i els diferents mestres que foren contractats successivament pel Comú, havien d’impartir l’ensenyament en
les cases que la Universitat llogava per aquesta finalitat. Però a partir del 1453 i fins mitjans del segle XIX, l’Estudi de
Valls estigué establert en aquest edifici. L’edifici va pertànyer a l’Ajuntament fins l’any 1843, moment en el qual va
decidir de vendre’l per sufragar les despeses de construcció del Teatre Principal que llavors s’havia projectat.
Una vegada deixà de funcionar com a tal, fou adquirit per particulars, que l’adaptaren com habitatge i reformaren la
façana principal (segona meitat del segle XIX), donant-li l’aspecte que té avui.
Desconeixem fins a quin punt l’interior conserva l’estructura interna o elements anteriors a la reforma del segle XIX, pel
fet de que no hi hem pogut entrar.

4. Detall escut dels Masdovelles

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud,
Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G.: “Els mestres i l’antic Estudi de Valls”. A Cultura, Nº433, setembre del 1984, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Balcó carrer de l’Església

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

8. BCIL / CARRER DELS JUEUS 8 /

VCH65/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER DELS JUEUS 8
S. XIII-XVIII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres fent cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular-Dolent segons el tram
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Jueus 8
353332, 4571920

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

3319933CF5731G0001EK
265 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici unifamiliar d’origen medieval, que fou reformat en el segle XVIII, moment al qual correspon l’aspecte que
presenta actualment la seva façana. Es possible que es conservin restes medievals al seu interior perquè ocupa l’espai
aproximadament on es situava l’edifici gòtic del celler de l’Ardiaca.
Fou la casa taller de la família Bonifàs, que engloba vàries cases del Call existent en aquest espai entre els segles XIII i
finals del XIV. Al coronament de la paret mitgera del carrer del Call número 3A, hi trobem l’espadanya de la capella del
primer col·legi del Cor de Maria (veure fitxa), construïda els anys 70 o 80 del segle XIX.

1. Visió general 1
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
PGOU: Clau 11a NUCLI CENTRAL DE VALLS
PMU : 11a-1j Barri Jueu
PJ- Pati Jueu

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.119

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH65
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. BARRI JUEU

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen els brancals de pedra de l’entrada de la façana del carrer dels Jueus, així com la llinda de fusta i
l’espadanya de la capella del Cor de Maria.
Conservació del Pati Jueu, segons els paràmetres establerts a la normativa vigent.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general 2

8. BCIL / CARRER DELS JUEUS 8 /
ALTRES DADES

VCH65/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G. (1980): Els jueus de Valls i la seva època, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

1. PERE CATALÀ PIC / AMV – COL·LECCIÓ PERE CATALÀ PIC
Entrada al carrer dels Jueus, any 1917

2. Espadanys de la capella del Cor de Maria. Ortofotomapa cedit per l’Ajuntament de Valls.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

9. BCIL / CA PADRÓ /

VCH26/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 22
353473, 4572019

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3520512CF5732A0001PR
550 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA PADRÓ
S. XIV-XVIII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres
Hospital
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici de planta baixa, pis principal i golfes, adossat pel seu costat esquerra a la capella del Roser. Ca Padró presenta
una façana àmplia, respecte el gra que acostumem a trobar al Centre Històric de Valls. Al centre de la planta baixa hi
trobem la porta original de l’edifici, un portal de doble full i arc de mig punt. Mentre que a cadascun dels costats
d’aquest hi tenim grans obertures, pròpies d’establiments comercials. Les dues obertures de la dreta són les originals
de llinda recta, una d’elles té un escut ovalat. El portal en qüestió està aixecat amb brancals de carreus i el corona una
llinda de pedra, de la que sobresurt, a la part central, l’escut. L’escut, emmarcat per una motllura, presenta a la part
central un cos sortint ovalat on hi trobem cisellades les següents lletres: CVRIA. Aquestes hi estan repartides de la
següent manera: C V a la part superior, R I a la central i la A a la inferior. Aquest escut, així com la mateixa estructura
del portal, va sortir a la llum a finals del 2010, quan fou el·liminada una marquesina que el cobria. En aquell moment
es va poder apreciar que tant l’escut com la llinda conservaven restes de pintura vermellosa, que va desaparèixer al cap
d’uns mesos, quan van repintar aquesta part de la façana de Ca Padró.
La façana del primer pis presenta quatre portes (emmarcades per uns muntants i unes llindes que dibuixen una
simulació de pedra), que donen accés al mateix nombre de balcons. Mentre que les golfes també presenten quatre
obertures circulars, situades seguint el mateix eix que els balcons. Finalment, la façana està coronada per una cornisa
senzilla. La façana està decorada amb una simulació de carreus esgrafiats, i pintada amb un to groguenc.
L’escala noble que dóna accés al pis superior, correspon a les restes del pati interior de l’antic hospital de Santa Anna,
on encara s’hi reconeixien perfectament dues columnes similars a les que hi ha al pati de l’antic hospital de Sant Roc.
A l’interior del local de mà dreta, hi ha un arc gòtic, situat en perpendicular al carrer de la Cort, i que també correspon
a l’estructura interna de l’hospital medieval. Pel que fa al pis principal, tot i que manté les alçades originals, ha estat
dividit en diversos pisos, fet que n’ha transformat cons0iderablement l’estructura interna. Amb tot encara es conserva
l’accés al balcó amb gelosia que en el segle XVII la família Bellver va obrir a la capella del Roser per poder escoltar
missa des de casa seva.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de la Capella del Roser

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 072/8039 (01/11/1992)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.009

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Visió general 1

INTERVENCIONS
2. Visió general 2

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH26
BCIL
B. PARCIAL
C5. CARRER DE LA CORT (AMBIENT)

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les estructures medievals interiors, dels arcs gòtics i l’escala noble.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de la Cort i tots els seus elements, especialment les obertures de pedra
de la planta baixa (portalada i portes amb llinda horitzontal), porta de fusta principal, baranes i lloses de balcons., i
òculs. Es protegeix també la volumetria general i l’estructura de plantes actual.
Pel que fa a l’interior es protegeixen els arcs gòtics i totes les estructures medievals que es conservin, així com
l’escala noble
No s’ha pogut accedir a l’interior, es deconeix si hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe arqueològic previ.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana al carrer de la Cort.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta al pla de façana del carrer de la Cort.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Escut

9. BCIL / CA PADRÓ /

VCH26/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’origen d’aquest edifici el tenim lligat al de la capella del Roser, construïda entre els anys 1350 i el 1355, a tocar el
camí del Pla, en un indret que estava als peus del Mur Vell. Inicialment i al llarg de tota l’època medieval, la capella
estava sota l’advocació de Santa Anna i de la Santa Creu. A començaments del segle XV, adossat a la capella s’hi
aixecava l’Hospital de Santa Anna o Hospital Nou, que estigué en funcionament en aquest indret fins la segona meitat
del segle XVI. L’antic hospital de Santa Anna, correspon a l’edifici de Ca Padró, i també comprendria la part posterior
de l’actual capella del Roser (que en la segona meitat del segle XVI va créixer en aquesta direcció ocupant part de
l’espai de l’antic hospital). L’edifici de l’Hospital, que disposava de planta baixa i pis, era força ampla gràcies a
l’existència de diversos arcs gòtics situats paral·lelament. Pel que fa a la distribució interna de l’edifici, aquesta girava
al voltant del pati interior (que encara s’intueix una mica en l’edifici actual).
A la segona meitat del segle XVI, l’Hospital de santa Anna fou substituït per l’Hospital de sant Roc, bastit en aquelles
dates. Llavors l’immoble de l’antic hospital fou venut (l’any 1568) i passà a mans de Joan Bover, mercader, que
l’adaptà com a casa pairal. Posteriorment, en el segle XVII esdevingué la casa de la família benestant dels Bellver. Dos
dels seus caps de casa, Felip Bellver i el seu fill Joan Bellver, participaren en el govern municipal de la vila amb càrrec
de jurat primer en diversos anys. A més, l’any 1664, l’esmentat Joan Bellver, mercader, obtingué el privilegi de ciutadà
honrat. A partir d’aquell any arranjà i ennoblí sumptuosament la seva casa omplint-la d’obres d’art.
L’any 1654, Joan Bellver, mercader, demanà a la confraria del Roser que li deixes obrir una tribuna a la paret mitjanera
entre la capella i la seva casa, per poder oir missa. Per la seva part, ell pagava la construcció d’una sagristia per la
capella i en cedia l’espai per fer-la. La confraria acaptà, però les obres no tingueren lloc fins l’any 1672, encarregantse’n d’aquestes obres la vídua de Joan Bellver, Pasquala Marquès. Al cap d’uns anys, la petició de la vídua Bellver, la
confraria va permetre col·locar l’escut d’aquella família a la porta de la sagristia de la capella del Roser.
L’any 1697 els Bellver quedaren emparentats amb els Càncer, una distingida família de jurisconsults de Barcelona.
D’aquesta manera, el casal dels Bellver passà als Càncer. La branca de la família Càncer que l’habità hi visqué
aproximadament fins a mitjans del segle XIX. L’any 1820, aquest edifici allotjà el general Rafael Riego, quan visità
Valls. L’esmentat militar lliberal feu un discurs des d’un dels seus balcons, davant d’una població entusiasmada per la
seva presència.
Més endavant, en la segona meitat del segle XIX, trobem que aquest immoble era la casa de la família Padró,
industrials dedicats a la fabricació de gèneres de punt. Els seus descendents encara en són propietaris.

4. Obertures Planta baixa

5. Porta Original

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
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10. BCIL / CA TEIXIDOR / CA MÓRA /

VCH11/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major 10 – Carrer d’en Simó 11
353361, 4571938

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319928CF5731G0001IK
217 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA TEIXIDOR / CA MÓRA
S. XIV-XVII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo-Regular (segons el costat)
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici benestant del segle XVII (fou dels Teixidor, dels quals se’n conserva l’escut heràldic a la dovella central d’una
portalada d’arc de mig punt), producte de la unió de diverses cases medievals preexistents. L’edifici, dividit en dues
meitats separades pel carrer d’en Simó, manté la façana principal del segle XVII al carrer major, amb els portals de
pedra (un d’ells amb l’escut), i diverses modificacions del segle XVIII (sobretot pel que fa als pisos superiors).
L’edifici inclou una de les dues cases-pont, d’origen medieval, del carrer d’en Simó, que l’uneix amb la segona meitat
situada immediatament a l’altre costat del carrer d’en Simó. Aquesta segona meitat és d’època medieval i als baixos
conté com a mínim una sala amb arcs gòtics. Tot i que presenta transformacions posteriors, sembla que aquesta part
conserva força sencera l’estructura interna original, a diferència de la meitat del carrer Major, que està força modificada
i no en queda res de l’estructura interna de la planta baixa.
Actualment, els baixos estan destinats a usos comercials i els pisos superiors a habitatges plurifamiliars, que avui
estan deshabitats.

EMPLAÇAMENT 1/2000

1. Façana carrer Major

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.049

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH11
BCIL
B. PARCIAL
VCH11. ESCUT DELS TEIXIDOR (BCIN)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana en planta baixa del carrer Major i els arcs gòtics de la unitat
edificatòria que només obre al carrer d’en Simó.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’estructura bàsica de la façana al carrer Major i l’estructura de plantes actual.
Es protegeix íntegrament la planta baixa de la façana al carrer Major, lloses de pedra dels balcons i l’estructura del pas
de l’edifici pont.
Pel que fa a l’interior es protegeix la sala amb arcs gòtics de la unitat edificatòria que dóna només al carrer d’en Simó i
totes les estructures medievals que pugui tenir l’edificació.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.
2. Portalada

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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10. BCIL / CA TEIXIDOR / CA MÓRA /

VCH11/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud,
Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G.: “Els mestres i l’antic Estudi de Valls”. A Cultura, Nº433, setembre del 1984, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4. Escut dels Teixidor

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

11. BCIL / CARRER TOMÀS CAYLÀ 4/

VCH72/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Tomàs Caylà 4 / Carrer dels Jueus
353300, 4571859

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319419CF5731G0001EK
222 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 4 del carrer de Tomàs Caylà i 21 del carrer dels Jueus, el trobem encaixat entre mitgeres i amb façana als
dos carrers mencionats. Presenta la planta d’un rectangle irregular, i està dividida en dues parts, que provenen de
l’antiga unió d’edificis independents que tenien façana a cadascun dels dos carrers mencionats i que foren unificats en
un sol immoble. La façana principal s’obre al carrer de Tomàs Caylà, on l’edifici està distribuït en alçada en planta
baixa i tres pisos superiors, als que s’afegeix un altell retranquejat respecte a la façana. Probablement també compta
amb l’existència d’algun soterrani o de cups al seu subsòl. Aquest és el cos principal de l’edifici, que correspon
aproximadament a dues terceres parts de la seva superfície.
De la façana del carrer de Tomàs Caylà, cal destacar la planta baixa, aixecada en gran part amb carreus, fet que la
converteix en una de les poques cases de la ciutat que conserven una façana parcialment aixecada amb carreus en
època medieval o moderna. Amb tot, la façana original de carreus no compren la totalitat de la planta baixa, ja que
possiblement en una data posterior a l’aixecament d’aquesta façana, s’incorporà a l’immoble la meitat del costat
esquerre d’aquest, que fins aquell moment hauria estat un altre immoble independent, que no tenia carreus a la façana,
a excepció del que semblen uns brancals que hi ha al centre, els quals potser antigament estaven al mig de dos
portals. A la planta baixa de la façana hi tenim quatre obertures, amb el següent ordre, d’esquerra a dreta: una petita
finestra rectangular, situada a poca alçada del ferm del carrer, i que deu correspondre a un semisoterrani, al damunt de
la qual hi ha un balcó de molt curta volada que correspon a un altell o un entresol que deu ocupar part d’aquest costat
de l’edifici; un portal de llinda de fusta; i ja a la part de la façana aixecada amb carreus, una gran finestra de llinda recta
i un gran portal de llinda recta. El darrer portal, fou dividit en dues portes en algun moment del segle XIX: la de
l’esquerra donava accés als baixos de l’edifici i el de la dreta a la caixa d’escales que condueix als pisos superiors. Les
obertures de la planta baixa fixen aproximadament els eixos compositius dels pisos superiors, que a diferència dels
baixos presenten una façana força simètrica amb quatre balcons per planta.
Al primer pis, la planta noble, de major alçada que els altres, hi veiem tres balcons amb lloses de pedra, un d’ells
corregut amb dues portes balconeres (el del costat dret de la façana), mentre que els altres dos disposen cadascun de
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER TOMÀS CAYLÀ 4
S. XIV-XVIII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH72
BCIL
B. PARCIAL
C1. BARRI JUEU (AMBIENT)

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels edificis més antics d’origen medieval que es conserven dins la trama urbana de Valls.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements, especialment les obertures de pedra de la planta
baixa, baranes i lloses de balcons. Es protegeix també la volumetria general i l’estructura de plantes actual.
De l’interior es protegeixen totes les estructures medievals que puguin quedar.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de
detall i d’un informe arqueològic previ.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general 2

11. BCIL / CARRER TOMÀS CAYLÀ 4/

VCH72/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
la seva respectiva porta balconera. Les baranes són de ferro, sense ornamentació, mentre que les portes balconeres
d’aquest pis presenten un coronament lleugerament arquejat típic del segle XVIII. El segon pis té quatre balcons d’una
volada més curta que els del primer, amb baranes de ferro senzilles i portes balconeres de llinda recta. Mentre que el
tercer té quatre balcons similars als del segon pis, però amb una volada encara més curta. Al damunt hi té la cornisa
de la teulada, del que arrenca l’ampit que corona l’edifici. Els primers metres de la coberta corresponen actualment en
un terrat, mentre que retranquejat respecte a la façana hi ha un altell o golfes, amb coberta a un sol aiguavés encarada
al carrer de Tomàs Caylà, que en origen continuava fins la façana.
La part posterior de l’immoble, amb façana al carrer dels Jueus número 21, està dividida en dues parts, així, a
l’esquerra (vist des del carrer dels Jueus), hi ha un cos edificat de planta rectangular, amb el costat estret encarat al
carrer dels Jueus, amb baixos i dos pisos superiors. En canvi, el costat dret consisteix en un pati interior, de planta
rectangular, tancat pel mur de la façana, on s’obre el portal d’accés, d’arc rebaixat, a aquesta part de l’edifici, al qual
s’hi arriba des del pati interior. La façana del carrer dels Jueus, que mostra un aspecte propi del segle XIX, presenta
una finestra de llinda recta al costat esquerre i la porta del pati al dret. Pel que fa als pisos superiors del costat
esquerre, hi ha un balcó en cadascun d’ells, el del primer pis de major volada que el del segon, amb baranes de ferro
senzilles, i portes balconeres de llinda recta. La façana està coronada per una cornisa amb motllures, i la coberta
consisteix en una teulada de teules a uns sol aiguavés encarat al carrer dels Jueus. Ambues parts de l’edifici estan
comunicades entre elles, tot i que degut al desnivell existent entre el carrer dels Jueus i el de Tomàs Caylà, el primer
pis d’aquest darrer correspon a l’alçada de la planta baixa de la part que dóna al carrer dels Jueus.
Pel fet de no haver pogut entrar a l’edifici (abandonat i en força mal estat de conservació), n’ignorem la distribució
interior i si aquesta conserva elements o estructures interessants de conservar.

3. Façana

DADES HISTÒRIQUES
L’actual edifici número 4 del carrer de Tomàs Caylà s’aixeca en un espai que fou urbanitzat a partir de finals del segle
XII i al llarg dels segle XIII durant l’expansió inicial del primer nucli urbà de la Vilaclosa. L’espai on ara trobem aquest
edifici fou ocupat per diversos habitatges, en primer lloc, per un (o potser dos) que s’aixecaren al carrer dels Jueus i
que corresponen a la superfície que ocupa la part de l’edifici actual que hi limita, mentre que en un segon moment, a
mesura que anava expandint-se aquell nucli inicial, s’urbanitzà el carrer del Portal Nou, l’actual carrer de Tomas Caylà,
i construïren un mínim de dos edificis d’habitatge a la part d’aquest immoble que correspon al carrer de Tomàs Caylà.
Mentre estigué en funcionament el call jueu de Valls, entre mitjans del segle XIII i el 1391, la casa (o les dues cases)
que s’aixecava a la part posterior de l’immoble actual, fou l’habitatge d’una família jueva. De fet, tradicionalment, el
pati que hi trobem, s’ha identificat com un dels antics patis que en aquella època havien format part d’una casa del
barri jueu.
Pel que fa a la part de la casa que limita amb el carrer de Tomàs Caylà, aquesta va quedar unificada en un sol edifici al
segle XVIII, tal com ho indica la unitat que mostra el primer pis de la façana, on hi tenim quatre balcons que daten
d’aquell segle. Pel que fa als balcons dels pisos superiors, possiblement adquiriren l’aspecte que mostren actualment
en una reforma del segle XIX, quan substituïren finestres o portes balconeres del segle XVIII. Possiblement, en aquell
darrer segle l’edifici va pertànyer a una família més o menys benestant, i més endavant, al segle XIX o a inicis del XX,
fou transformat en un edifici d’habitatges, del qual també en deuria passar a formar part la meitat posterior al segle XIX.

4. Planta Baixa

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G.: “Els mestres i l’antic Estudi de Valls”. A Cultura, Nº433, setembre del 1984, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

12. BCIL / CASA FUSTER /

VCH97/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Sant Antoni 95
353671, 4571972

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720524CF5731H0001YR
739 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CASA FUSTER
S. XIV-XIX / Medieval-Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici en cantonada entre mitgeres. Té planta baixa, entresol i dos pisos, separats per impostes (la del segon pis amb
una banda ornamentada amb temes florals) i acabament amb cornisa i barana de pedra. A la part inferior hi ha dues
portes amb dintell de fusta, damunt les quals una cornisa ressegueix els dos balcons de l'entresol, inserits en una
estructura compositiva que connecta amb els brancals de les portes i acabada en arc rebaixat amb inscripcions. Els
balcons tenen porta rectangular ornamentada amb motllura simple. Són de ferro colat arrodonits als angles. L'obra és
de pedra amb arrebossat i forma carreus de dos tipus: els de la planta baixa i entresòl són més grans que els de la
resta de l'edifici.
Dues inscripcions a la façana, concretament a les llindes de les balconeres, donen testimoni de les dues èpoques
principals en la història de l'edifici: 1347 i 1885.
La façana que dóna al passatge està abombada, i té algunes finestres cap a la part més posterior de l’edifici.
Actualment és un edifici d’habitatges.

EMPLAÇAMENT 1/2000

1. Visió general 1

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 047,048/2407 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.038

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH97
BCIL
B. PARCIAL
C7.CARRER DE SANT ANTONI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de plantes.
¬ Rehabilitació de la façana conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels diferents
materials que les composen.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de Sant Antoni i tots els elements que la composen, i la seva textura i
cromatisme.
Es protegeix també la volumetria general i l’estructura de plantes actual.
Pel que fa a l’interior es protegeixen els cancells de l’entrada.

2. Visió general 2

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del passatge. Aquestes hauran se seguir els eixos compositius
marcats i mantenir la relació buit-ple.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es recomana la substitució del tendal blanc i la reixa del local comercial, per uns de més apropiats a l’entorn.
3. Detall façana 1

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

12. BCIL / CASA FUSTER /

VCH97/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'origen de l'edifici es remunta al s. XIV. En aquell temps, la família Sitjó hi tenia la seva casa pairal, una de les més
espaioses de Valls, situada al costat de la porta de Sant Francesc (antic portal de Llobets). Segons la tradició, s'hi
hostatjà el cardenal Folch, de la família Cardona, que posteriorment va ser canonitzat amb el nom de Sant Ramon
Nonat. Al s. XVI hi habità, a prop de 10 anys, el mestre d'obres Bartomeu Roig, mentre treballava en la construcció de
l'església parroquial. Al s.XX ja era coneguda com Casa Fuster, el nom de la família que l'ocupava.
Bibliografia
Cultura. Valls: 1978. Juny.
Història de la villa de Valls. Valls: Pellisser, 1881.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4. Detall façana 2

Font: Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

5. Detall façana 3

Font: Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

13. BCIL / CASA PONT AL CARRER DE LA VERDURA /

VCH57/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Espardenyers 16, Centre Històric, Valls.
353427, 4571971

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420334CF5731G0001HK
42 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, format per soterrani, baixos (destinats fa anys a usos comercials) i tres pisos superiors.
En el cas de la casa-pont, aquesta només té els tres pisos superiors.
La façana principal de l’edifici està encarada al carrer dels Espardenyers. A la planta baixa s’hi obren una petita
finestra, a l’esquerra, i un portal de llinda recta al centre, aquest darrer a tocar la cantonada amb el carrer de la Verdura,
i a la dreta l’arc escarcer de la casa-pont. El pas del carrer de la Verdura per sota de la casa està cobert per un envigat
de fusta, delimitat a cada extrem de la casa-pont per un arc escarcer. Tot girant la cantonada del carrer de la Verdura i
seguint per sota de la casa-pont, també s’obre un altre portal de llinda recta i una porta estreta. Els portals corresponen
als accessos al local comercial que hi havia antigament als baixos de la casa, mentre que la porta estreta comunica
amb la caixa d’escales de l’edifici.
El primer i el segon pis mantenen la mateixa distribució d’obertures: un balcó al centre, que segueix l’eix fixat pel
portal de la planta baixa, i una finestra a cada costat d’aquest. El balcó del primer pis és de major volada que el del
segon, està suportat per un basament motllurat, i disposa d’una barana ornamentda del segle XVIII, de ferro forjat. Pel
que respecta a la porta balconera, aquesta com la del balcó del segon pis, és de llinda recta. El balcó del segon pis fou
modificat en la segona meitat del segle XX, quan l’edifici adquirí l’aspecte que mostra actualment, convertint la seva
porta balconera en una finestra.
El tercer pis, les antigues golfes de la casa, s’hi obren quatre finestres a la façana del carrer dels Espardenyers, dues
d’elles a l’espai que correspon a la casa-pont. Les obertures d’aquest darrer pis trenquen els eixos verticals
compositius de les obertures del primer i segon pis. Finalment, la façana està coronada per una cornisa. La façana
posterior de la casa-pont, que dóna al carrer de la Verdura (i l’emmarca tot pujant-hi des de la plaça de l’Oli), disposa
d’una finestra rectangular a cadascun dels tres pisos.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1a2

CASA PONT AL CARRER DE LA VERDURA
S. XIV-XIX / Medieval-Contemporània
Edifici entre mitgeres – Casa-pont
Habitatge
Habitatge
Dolent
Àrea del carrer Espardenyers molt degradada

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Sector: PAU-23

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.047

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH57
BCIL
B. PARCIAL
D. DOCUMENTAL
C2.PLAÇA DE L’OLI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la tipologia d’edifici-pont.
¬ Es permet la substitució, justificada, dels cabirons en mal estat. Els nous cabirons hauran de mantenir el formalisme
actual.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura del pas de l’edifici pont, els arcs del carrer Espardenyers i el del carrer de la
Verdura, i tots els seus elements.
També es protegeix el trispol de cabirons entre els dos arcs.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació gràfica.
Caldrà estudi històric –arqueològic per determinar quins elements de la casa pont són originals d’època medieval.

¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol possible obra d’enderroc o que pugui deformar les
característiques formals de la mateixa. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació gràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Exterior (Carrer Espardenyers)

13. BCIL / CASA PONT AL CARRER DE LA VERDURA /

VCH57/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Malgrat que presenta un aspecte propi del segle XVIII (amb modificacions dels segles XIX i XX), l’origen d’aquest
edifici i de la mateixa casa-pont és medieval, i cal cercar-lo en la urbanització del carrer del Forn Nou, iniciada en el
segle XIII i acabada en els primers anys del segle XV. Tenim constància de l’existència d’una casa-pont al
començament de l’actual carrer de la Verdura des de les darreres dècades del segle XIV, quan aquesta via pública ja
servia per accedir a la plaça de l’Oli. En aquells anys,la casa-pont del carrer de la Verdura es coneixia amb el nom de
“Voltes d’en Sedó”, que en els últims anys del segle XIV i els primers del XV passà a denominar-se “Voltes de Na
Mira”, i posteriorment “Voltes de Na Marquesa”. Molt probablement aquests noms feien referència als successius
propietaris de la casa de la qual en formava part la casa-pont, i que es correspon amb l’actual número 16 del carrer
dels Espardenyers.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2010). 800 anys de mercat a Valls. Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

3. Interior

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4. Des del carrer de la Verdura

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

14. BCIL / CASA PONT AL CARRER DE L’ESCRIVANIA /
LOCALITZACIÓ

VCH64/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Escrivania / Carrer dels Jueus 6. Centre Històric, Valls.
353342, 4571923

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319932CF5731G0001JK
53 m² sòl
PRIVADA

CASA PONT AL CARRER DE L’ESCRIVANIA
S. XIV-XVIII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres - Casa-pont
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Edifici unifamiliar d’origen medieval, que inclou la casa-pont del carrer de l’Escrivania.
Un dels murs que sustenten la casa-pont, conserva en la seva cantonada amb el carrer dels Jueus l’arrencada amb
carreus de l’arc gòtic que tancava l’esmentat carrer en època medieval. L’aspecte actual d’aquest edifici correspon al
segle XVIII, tot i que s’hi han fet algunes reformes al llarg dels segles XIX i XX, com ara les que han transformat
completament la porta d’accés a la casa.

1. Des del carrer dels Jueus

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.117

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH64
BCIL
B. PARCIAL
D. DOCUMENTAL
C1.BARRI JUEU (AMBIENT)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura del pas de l’edifici pont i tots els seus elements.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació gràfica.
Caldrà estudi històric-arqueològic per determinar quins elements de la cas pont són originals d’època medieval.

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la tipologia d’edifici-pont.
¬ Es permet la substitució, justificada, dels cabirons en mal estat. Els nous cabirons hauran de mantenir el formalisme
actual.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Conservació de l’arrencada amb carreus de l’arc gòtic, situada a la cantonada de l’edificació.

¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol possible obra d’enderroc o que pugui deformar les
característiques formals de la mateixa. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació gràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Casa-pont

14. BCIL / CASA PONT AL CARRER DE L’ESCRIVANIA /
ALTRES DADES

VCH64/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2010). 800 anys de mercat a Valls. Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Carrer de l’Escrivania

1. PERE CATALÀ PIC / AMV – COL·LECCIÓ PERE CATALÀ PIC
Entrada al carrer dels Jueus, any 1917

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

15. BCIL / CASA PONT AL CARRER DEL MERCAT /

VCH55/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de l’Oli 12, Centre Històric, Valls.
353454, 4571940

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CASA PONT AL CARRER DEL MERCAT
S. XIV-XIX / Medieval-Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3419823CF5731G0001BK
76 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Edifici porxat de la plaça de l’Oli, d’origen medieval, del qual en forma part la casa-pont del carrer del Mercat.
L’aspecte actual de l’edifici correspon al segle XVIII, tot i que conserva al porxo un pilar de carreus medieval, que fins
fa uns anys estava a la vista.
Actualment les arcades dels porxos són arcs rebaixats degut a una reforma feta fa uns anys. Originàriament les llindes
del pas porxat eren de factura recta.
L’edifici-pont també té un arc rebaixat per un dels costats i el sostre és de cabirons de fusta.

1. Visió general 1
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.048

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH55
BCIL
B. PARCIAL
D. DOCUMENTAL
C2.PLAÇA DE L’OLI (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la tipologia d’edifici-pont.
¬ Qualsevol intervenció requerirà de la recuperació de les llindes rectes del pas porxat així com del pilar de pedra,
amagat en una de les reformes que ha patit l’edifici.
¬ Es permet la substitució, justificada, dels cabirons en mal estat. Els nous cabirons hauran de mantenir el formalisme
actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura del pas de l’edifici pont, els arcs de la Plaça de l’Oli i el del carrer del Mercat, i
tots els seus elements.
També es protegeix el trispol de cabirons entre els dos arcs.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació gràfica.
Caldrà un estudi històric-arqueològic per determinar quins elements de la casa pont són originals.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol possible obra d’enderroc o que pugui deformar les
característiques formals de la mateixa. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació gràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general 2

15. BCIL / CASA PONT AL CARRER DEL MERCAT /
ALTRES DADES

VCH55/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G.: “Els mestres i l’antic Estudi de Valls”. A Cultura, Nº433, setembre del 1984, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Font: Servei de Patrimoni de la Generalitat (e-Gipci)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

16. BCIL / CA PONTARRÓ /

VCH15/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Puntarró 4-6 / Carrer d’Artús 9. Centre Històric, Valls.
353301, 4571813

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA PONTARRÓ
S. XIV-XVI / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3318104CF5731G000
464 m² sòl
PRIVADA

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

Edifici entre mitgeres que compren els actuals números 4 i 6 del carrer de la Costa del Puntarró, els quals en origen
formaven un únic immoble. Amb una planta de quadrat irregular, presenta baixos i dos pisos superiors. L’única façana
està encarada al carrer de la Costa del Puntarró, que mostra un pendent que va descendent des de la plaça de les
Garrofes a la plaça de la Fusta, fet que provoca que les obertures de la planta baixa de la façana s’adaptin lleugerament
a aquest pendent.
L’edifici sobresurt aproximadament un metre respecte a la línia que segueixen les façanes de la resta d’immobles
d’aquest costat del carrer. Aquest fet és degut a que diferència de la resta de cases d’aquell costat de la Costa del
Puntarró els números 4 i 6 són els únics que mantenen l’antiga línia de façana del carrer, mentre que les altres
segueixen la que va marcar el pla geomètric general de Valls de l’any 1851 (el primer pla general d’ordenació
urbanística de Valls). A partir de l’aprovació municipal d’aquest pla, el maig del 1853, cada vegada que s’hagueren de
fer reformes importants en alguna de les cases del carrer, o s’havien d’enderrocar i aixecar de nou, les noves façanes
reculaven per adaptar-se a la nova alineació del carrer. Afortunadament, els números 4 i 6 encara mantenen l’antiga
alineació medieval del carrer, que es mantingué intacte fins la segona meitat del segle XIX.
La façana, emmarcada a cada extrem per cantonades de carreus (la de l’esquerra és visible, mentre que la de la dreta
possiblement resta amagada sota l’arrebossat de la façana), presenta una sèrie de portes a la planta baixa, moltes
d’elles obertes durant les diverses reformes que ha patit l’edifici al llarg de la seva història. Així, començant des de
l’extrem esquerre, o sigui ascendint per la Costa, trobem en primer lloc una gran porta de llinda recta destinada al pas
de vehicles. Els brancals d’aquesta porta estan aixecats amb carreus de pedra pel que fa a la seva base, i tot seguit
amb maons, mentre que pel que fa a la llinda, l’arrebossat actual no ens permet comprovar si la llinda és de fusta. Tot

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2. Façana

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH15
BCIL
B. PARCIAL
D. DOCUMENTAL
VCH15. ESCUT DELS PUNTARRÓ (BCIN)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic dels balcons de la planta primera.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol possible obra d’enderroc o que pugui deformar les
característiques formals de la mateixa. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació gràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels edificis d’origen medieval que es conserven dins la trama urbana de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’estructura bàsica de la façana amb els balcons de la planta primera i la llinda de pedra amb l’escut dels
Pontarró.
Es protegeixen les estructures medievals que pugui tenir la façana i l’interior.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi arqueològic previ amb aixecament de plànols i
documentació gràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Planta Baixa

16. BCIL / CA PONTARRÓ /

VCH15/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
seguit trobem una finestra amb l’obertura exterior més gran que la interior. Entre aquesta finestra i la següent porta
s’endevina entre l’arrebossat una antiga cantonada de carreus (de fet, sembla que ressegueix un dels costats de la
finestra), que ens ve a indicar el punt on s’acabava una de les cases medievals que posteriorment quedarien unides en
la casa dels Puntarró (amb tot, també podria ser que no fos una cantonada, sinó que es tractés del reforç de carreus
que normalment presenta a la façana l’arrencada d’un arc de l’interior de la planta baixa). La següent porta, amb
brancals de carreus i llinda de fusta, està parcialment tapiada, ja que en una de les darreres modificacions que va patir
aquest portal tan sols s’hi deixà oberta una porta de dimensions més reduïdes destinada al pas de persones
(actualment correspon a la porta del número 6). Després tenim una altra finestra, amb l’obertura exterior molt més
gran que la interior.
La segona meitat de la planta baixa és la que ha sofert més modificacions. Actualment s’hi obren tres portes, una
estreta per a persones a cada costat, i una gran al centre, per a vehicles. Malgrat les transformacions, encara es
conserva la llinda d’una de les antigues portes d’aquesta part de l’edifici. Aquesta, arrencava de l’alçada de l’actual
porta estreta i ocupava l’espai entre aquesta i la major part de la portalada central. Malauradament, l’obertura
d’aquestes portes a la segona meitat del segle XX, va eliminar els brancals del portal original, els quals estaven
aixecats amb carreus de pedra. Pel que fa a la llinda, aquesta és recta i està formada per dovelles de pedra, que a la
clau central presenten un escut cisellat, que mostra a la part superior una invocació religiosa, IHS (amb una creu que
sobresurt de la lletra hac), envoltada per una orla entrellaçada. A sota, hi trobem tres eines de pagès, mentre que a la
meitat inferior de la dovella hi tenim un pont, el distintiu de la família Pontarró. A l’ull del pont hi ha cisellada la data
1596. Darrera d’aquest antic portal, a l’interior d ela planta baixa, s’hi troba una sala on s’hi conserva un mínim de dos
arcs gòtics aixecats perpendiculars a la paret de la façana.
En el primer pis s’hi obren, distribuïts al llarg de la façana, tres balcons amb portes de llinda recta i una finestra
(aquesta darrera a l’extrem dret). De fet, inicialment totes les portes dels balcons eren finestres, mentre que fins les
darreres dècades del segle XX, la finestra de l’extrem dret era una finestra gòtica, que en la darrera reforma de la façana
fou substituïda per la finestra actual, de llinda recta. Les obertures del darrer pis segueixen l’eix vertical dels balcons i
finestres del primer pis. Així, a l’extrem esquerre s’hi obre una finestra semicircular (que possiblement en origen havia
estat una obertura circular), tot seguit hi ha dos balcons amb porta de llinda recta (el segon té la porta dividida en dues
parts, la meitat esquerra està transformada en una finestra, mentre que la dreta manté la funció de porta). Finalment hi
ha una finestra. El coronament de la façana no presenta cap cornisa, mentre que la barbacana que tenia originàriament
l’edifici ja no es conserva. La coberta, de teules, consisteix és una teulada a doble aiguavés, que d’un costat va
descendint cap a la façana, mentre que l’altre, més curt, ho fa cap a la façana interior de l’edifici.
Abans de qualsevol obra que el pugui afectar, cal visitar l’interior d’aquest edifici, per tal de comprovar fins a quin punt
s’hi manté l’estructura medieval i la d’època moderna Tret de l’existència dels dos arcs gòtics abans mencionats
desconeixem l’estat de l’interior de l’edifici, i si aquest disposa d’un celler o cups subterranis, així com altres murs i
elements de l’edifici que siguin susceptibles de ser protegits.

nom propi a finals del segle XIV i les primeres dècades del XV, ja que en aquells anys es considerava que la seva part
superior formava part del carrer de la Carnisseria i de la plaça del mateix nom, mentre que la part inferior pertanyia a la
plaça Nova. Així trobem documentat que en aquelles dècades es coneixia principalment amb el nom de carrer de la
Plaça Nova, però aquest també el combinava amb el de carrer de la Carnisseria, a més d’altres denominacions com ara
“davall la Carnisseria” i “damunt la Plaça Nova”.
En el segle XVI aquest carrer va passar a rebre la denominació de Costa d’en Puntarró (un nom que va mantenir fins el
segle XX, quan el seu sentit fou alterat en transformar-lo en Costa del Puntarró), degut al fet de que en aquell segle s’hi
va establir la família benestant dels Pontarró (que va deixar esculpit el seu escut d’armes, un pont, en una de les portes
de la casa). Aquesta, que era la més destacada que vivia en aquell tram de carrer, va portar que amb el pas dels anys el
carrer adoptés el seu nom. Els Pontarró tingueren la seva casa pairal als números 4 i 6 del mencionat carrer, uns
edificis que ja existien en època medieval (com a mínim des del segle XIV), però que foren transformats per convertirlos en el casal dels Pontarró (ja que és possible que en el segle XIV en aquell espai s’hi aixequessin dues cases que
haurien estat unificades pels Pontarró). La família Pontarró va habitar aquella casa fins l’any 1706, quan la va adquirir
el doctor en medicina Josep Gassol. Posteriorment ha estat habitada per diverses famílies.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
OLIVÉ OLLÉ, F. (2005): “Els notables: un patriciat de base comercial i pocs nobles”. A Segles XVI-XVIII: conflictes,
canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem la Costa del Puntarró fou urbanitzat al llarg del segle XIII com a conseqüència del creixement del
nucli inicial de la Vilaclosa. Concretament, l’actual carrer de la Costa del Puntarró era una via pública situada per sota
de la plaça de la Carnisseria (aproximadament la part superior de l’actual plaça de les Garrofes), entre aquesta i la
muralla de mitjans del segle XIII, el Mur Vell, que seguint la línia de façanes de l’actual carrer dels Metges travessava
en diagonal l’actual plaça de la Fusta en direcció a l’actual plaça del Portal Nou. A la dècada dels anys setanta del
segle XIV, el Mur Vell serà enderrocat i substituït per la muralla de la segona meitat del segle XIV, que en aquest tram
resseguirà la línia de façanes de l’actual carrer de Sant Francesc. Aquest fet permetrà que es consolidi la urbanització
definitiva de l’espai on ara trobem la plaça de la Fusta, que rebrà la denominació de la plaça Nova, mentre que l’actual
Costa del Puntarró quedarà completament urbanitzada al llarg del segle XIV. De fet, aquest carrer encara no tenia un

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. Escut

17. BCIL / CARRER DE SANT ANTONI 33/

VCH12/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 33
353474, 4571937

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419819CF5731G0001AK
65 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DE SANT ANTONI 33
S. XIV-XVII / Medieval-Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
--Dins de l’ambient del carrer de Sant Antoni (C7)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edificació d’origen medieval amb elements dels segles XVI i XVII. De planta baixa, entresòl i tres plantes pis, a la
façana hi destaquen la cantonada de carreus i les obertures dels balcons d’entresòl i el primer pis (aquest darrer amb
un escut heràldic a la dovella central).
L’escut és d’una família benestant desconeguda, esculpit a la dovella central de la porta d’un balcó del primer pis de la
façana del carrer de Sant Antoni. L’escut ocupa la meitat superior de la dovella central, de la porta del costat esquerra
del balcó corregut que ocupa la major part de l’amplada de la façana, a l’alçada del segon pis. L’escut és d’estil gòtic i
està emmarcat per una orla cisellada. Les armes de l’escut consisteixen en la representació d’una ala penjant. Damunt
de l’escut, a l’extrem superior de la dovella hi trobem, cisellada, una inscripció en lletra gòtica, que ara per ara no
podem desxifrar.

1. Visió general 1

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

2. Balcó entresòl

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH12
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
VCH12. ESCUT HERÀLDIC (BCIN)
C7.CARRER SANT ANTONI (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana fins al segon pis.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del carrer de la Peixateria seguint els eixos compositius marcats i
mantenint la relació buit-ple.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels edificis d’origen medieval que es conserven dins la trama urbana de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la cantonada de carreus, l’escut heràldic, i les obertures de la planta entresòl i de primer pis
emmarcades amb carreus.
Es protegeix també l’estructura bàsica de la façana fins a nivell del segon pis.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

3. Escut heràldic

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

17. BCIL / CARRER DE SANT ANTONI 33/

VCH12/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest escut coronava la façana principal de la casa d’una família benestant vallenca de l’època moderna, que no
tenim ben identificada.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): “L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969”, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4. Carreus planta baixa

5. Detall cantonada de carreus

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

18. BCIL / CARRER DEL CARME 22 /

VCH114/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Carme, 22 – Carrer dels Metges. Valls.
353400, 4571842

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER DEL CARME 22
S. XIV-XVII / Medieval-Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3418610CF5731G0001OK
82 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici d’origen medieval reformat o aixecat de nou en els segles XVI o XVII, amb la façana construïda completament
amb carreus. Malgrat que va patir una important modificació en el segle XIX, que va eliminar gran part de la façana
original del carrer dels Metges, va augmentar l’alçada en un pis i va alterar considerablement l’interior, la façana de
pedra del carrer del Carme es conserva amb poques transformacions. Juntament amb la casa de Santes Creus és l’únic
exemple que queda a Valls d’un edifici d’una casa d’aquella època aixecada completament amb carreus. Inicialment
era un habitatge unifamiliar, que posteriorment ha esdevingut plurifamiliar, amb baixos comercials.
1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH114
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval construït amb carreus.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen les restes medievals, la façana de carreus i la cantonada amb el carrer dels Metges. Es protegeixen
també les obertures originals.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més restes de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

18. BCIL / CARRER DEL CARME 22 /
ALTRES DADES

VCH114/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

19. BCIL / CA FORASTER-DASCA /

VCH06/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 5, Muralla de Sant Antoni 16-A
353388, 4572024

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420805CF5732A0001JR
479 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’origen medieval, que fou la casa de la família benestant dels Gornals al llarg del segle XVII, de la qual es
conserva la portalada principal, amb un escut que conté les inicials de la família. L’aspecte actual de la façana amb la
portalada monumental correspon a la segona meitat del segle XIX (tot i que conserva elements anteriors).
Edifici entre mitgeres que consta de baixos i tres plantes més. Té dues façanes, una al carrer de la Cort i l'altre al carrer
Muralla de Sant Antoni. La façana principal és la del carrer de la Cort, en ella hi ha tres obertures a cada planta
disposades en el mateix eix longitudinal. Totes les obertures són allindades i les del primer i segon pis s'obren a un
balcó amb la barana de ferro forjat. La obertura central de la planta baixa és la porta d'accés a l'immoble, mentre que
les laterals donen accés a locals comercials. La porta principal és d'arc pla, amb una inscripció a la dovella central que
diu "DASCA", i està flanquejada per dues pilastres; la porta de la dreta també és d'arc pla amb l’escut dels Gornals a la
clau. Les obertures del primer i segon pis estan envoltades d'una motllura llisa i l’obertura central del primer pis, té una
llinda en forma de frontó sense cap tipus de decoració. La façana queda rematada per una cornisa molt senzilla.
La façana al carrer Muralla de Sant Antoni consta de planta baixa i un pis i forma un conjunt amb les cases número 10,
12 i 14. Aquest cos és de maó vist i la cobertura és plana, fent de terrassa de Ca Dasca. A la planta baixa hi ha una
gran obertura rectangular i al primer pis les obertures son d'arc de mig punt emmarcades dintre d'un arc cec.
La façana d'aquest cos està decorada amb unes pilastres que la recorren de dalt a baix i està rematada per una
balustrada de pedra. La resta de la façana, a un pla més enretirat, no té cap tipus de decoració i les obertures són
rectangulars.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA FORASTER-DASCA
S. XVI-XIX / Medieval-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar / Industrial
Habitatge plurifamiliar / Comercial
Bo
--Dins dels ambients del carrer de la Cort (C5) i Muralla de Sant Antoni (C11)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

2. Façana

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 069/8037 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.093

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH06
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
VCH06. ESCUT DELS GORNALS (BCIN)
C5. CARRER DE LA CORT (AMBIENT)
C11. MURALLA SANT ANTONI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes.
¬ No es permet la remunta al pla de façana de la Muralla de Sant Antoni.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal amb tots els seus elements, especialment les obertures de pedra de la
planta baixa, porta de fusta principal, emmarcament de pedra de les balconeres, baranes i lloses de balcons. Es
protegeix també la façana de la Muralla de Sant Antoni amb tots els seus elements, i la seva textura i cromatisme.
Es protegeix íntegrament l’escut dels Gornals i el seu suport (BCIN veure fitxa)
Es protegeix també la volumetria general dels dos cossos edificats i l’estructura de plantes actual. També es protegeix
la caixa d’escala i la cúpula amb el lluernari del volum edificat del carrer de la Cort.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

3. Entrada principal 1

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

19. BCIL / CA FORASTER-DASCA /

VCH06/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
A l’interior del primer pis (pis noble) hi ha diverses estances profusament decorades amb pintures del segle XIX al
sostre i a les parets. Es tracta d’un edifici destacat que conserva l’estructura interna original. Tot i que el seu origen era
un habitatge unifamiliar, amb el pas del temps ha esdevingut plurifamiliar. Pel que fa a la part posterior de l’immoble,
el número 16 de la muralla de Sant Antoni, és un antic edifici de tipologia industrial amb façana d’estil noucentista.
DADES HISTÒRIQUES
Casa propietat dels Gornals una important nissaga de mercaders vallencs dels segles XVI i XVII. Al llarg dels segles
XVIII, XIX i part del XX, fou la casa dels Dasca, una família d’industrials vallencs, que en transformà la façana al segle
XIX, tot i que va mantenir la portalada amb l’escut dels Gornals.
Els Gornals s’establiren en aquest edifici del carrer de la Cort de Valls a la segona meitat del segle XVI, procedents de
la vila de Santa Coloma de Queralt. Des d’aquest immoble gestionaren els seus negocis, que incloïen la possessió de
diversos immobles a la vila de Santa Coloma, així com diversos interessos comercials al regne de València, el
proveïment de diversos productes al monestir de Santes Creus i l’arrendament de part dels drets senyorials que
percebia aquell monestir. Els Gornals foren una de les principals famílies de mercaders vallenques dels segles XVI i
XVII, i s’emparentaren amb els Voltor i els Bellver, dues de les més destacades famílies de mercaders de Valls.
Autor:

7.

4. Entrada principal 2

Josep Maria Vives Castellet és l’arquitecte del cos edificat del carrer Muralla de Sant Antoni (1914)

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Portalada

8,9,10. Façana Muralla de Sant Antoni
6. Escala

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

20. BCIL / CA MERCADÉ /

VCH63/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major 12, Centre Històric, Valls.
353369, 4571929

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319929CF5731G0001JK
77 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA MERCADÉ (CA JAUME DELS PLATS)
S. XIV-XX / Medieval-Contemporània / Noucentista
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

Es tracta d’un edifici unifamiliar amb baixos d’ús comercial, on hi tenia la botiga la família propietària de l’immoble.
Edifici entre mitgeres, que delimita el final dels carrers Major i d'en Simó, en trobar el carrer de Sant Antoni. El cos
principal dóna al carrer de Sant Antoni, i és de planta baixa i tres pisos. A la planta baixa hi ha una botiga amb
decoració de rajoles de figuració Noucentista, decoració que recorre tota la planta baixa en els carrers Major i Sant
Antoni. La façana està distribuïda simètricament seguint un eix vertical. Al primer pis hi ha un balcó corregut, amb dues
portes adintellades. El segon pis té dues parelles de finestres amb arc de mig punt. El tercer pis presenta dues
finestres reactangular, amb barana. L'acabament és en terrat pla amb barana, damunt d'una cornisa decorativa que
simula la forma d'un frontó. La decoració es limita a un resseguiment dels dintells, i uns esgrafiats senzills a la banda
del carrer Major.
Als plafons de rajoles figuren les signatures de "Castells" i de "Pellicer". A la façana, damunt d'un aparador hi ha unes
rajoles amb el nom de P. Mercadé.

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 092/2432 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.050

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH63
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

3.

¬ Rehabilitació, mantenint el formalisme arquitectònic i assegurant la conservació de la façana i tots els seus
elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen les façanes i tots els seus elements, especialment les rajoles de la planta baixa.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

20. BCIL / CA MERCADÉ /

VCH63/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Edifici medieval (inicialment eren dues cases, unificades l’any 1920) que ha patit modificacions al llarg dels segles.
Sembla que durant una part de la seva història, probablement es època medieval i/o en els segles XVI i XVII, tenia un
porxo als baixos de la façana del carrer de Sant Antoni. La transformació més important de l’edifici tingué lloc l’any
1920, amb motiu de la instal•lació de la joieria i botiga de l’edifici. Seguint l’estil noucentista, l’arquitecte Josep M.
Vives Castellet decorà les façanes amb esgrafiats, motllures i elements de forja, i es col•locaren uns notables plafons
de rajoles de figuració noucentista a la façana dels baixos del carrer Major i del carrer de Sant Antoni, mentre es
reformaven els baixos seguint aquest estil. Els plafons de rajoles han estat restaurats recentment.
Inicialment, l'edifici fou residència de la família Mercadé, en aquesta casa van néixer Jaume Mercadé, orfebre i pintor, i
Pau Mercadé, joier, dibuixant i pintor. La família tenia a la planta baixa una botiga de ceràmiques i articles de regal. En
l'actualitat, els fills de Pau Mercadé segueixen residint-hi. La botiga va esdevir un comerç dedicat a la venda de
productes químics, després oficines de l’Ajuntament, actualment els baixos estan tancats. Així i tot, es conserva part de
la decoració de l'establiment original. La primera botiga, d'estil modernista va ser inaugurada el 1912. Posteriorment va
ser bastida la botiga actual, d'estil noucentista, segons projecta d'Eduard Casvells i de Pellicer.
5.
Autor:

Josep Maria Vives Castellet, arquitecte, va reformar l’habitatge l’any 1921

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
CULTURA. Valls: 1980. Juny.
CULTURA. Valls: 1974. Gener.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): “L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969”, Valls: editorial EFADÓS.

Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

21. BCIL / CARRER SANTA MARGARIDA 2 /

VCH111/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Santa Margarida 2
353382, 4571884

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418401CF5731G0001HK
81 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatge entre mitgeres i en cantonada. S’aixeca a l’arrencada del carrer de Santa Margarida des del carrer
del Carme, aquest fet porta a que tingui una planta pràcticament triangular, amb un dels angles retallats on hi trobem la
façana principal, estreta, amb una amplada que correspon al portal d’entrada i als seus brancals, que queden fusionats
amb les cantonades de carreus que hi ha a cada extrem de la façana. Als dos costats d’aquesta façana, s’estenen les
façanes laterals d’aquest edifici tot resseguint, respectivament, els carrers del Carme i de Santa Margarida, a mesura
que l’amplada de l’edifici va augmentant. L’immoble presenta una distribució en alçada de baixos i tres pisos
superiors, pel que fa a la meitat més propera a la façana posterior, mentre que la segona meitat hi afegeix un entresòl,
degut al pendent constant que presenta el carrer del Carme, que provoca una diferència d’alçada entre el rasant del
carrer davant de la façana principal de la casa i el que presenta a l’alçada de l’altre extrem de l’edifici. A més d’aquest
pisos, també és molt probable que l’edifici disposi de cups i potser algun celler soterrani.
A la façana principal hi tenim la porta amb brancals de carreus i llinda de fusta. Damunt de la llinda hi trobem un
medalló gairebé quadrat de pedra, que conté, cisellada, la següent inscripció: MANUEL COSTA 1601. A cada costat de
la porta hi tenim les cantonades de carreus de la façana, els quals tan sols estan a la vista fins poc abans d’arribar a
l’alçada de la llinda de la porta, ja que l’arrebossat actual de la façana (consistent en un monocapa, fruit de la darrera
rehabilitació de l’edifici), que arrenca en aquest punt, no ens permet comprovar si les cantonades de carreus acaben
en aquell punt o continuen al llarg dels pisos superiors. En el primer pis hi trobem un balcó amb porta de llinda recta
(com la resta de portes dels balcons d’aquest edifici) i una barana de ferro forjat del segle XVIII, mentre que en el
segon també s’hi obre un balcó, en aquest cas de molt poca volada, amb barana de ferro forjat del segle XVIII. El darrer
pis, que correspon a les antigues golfes, presenta una gran obertura rectangular que ocupa tot l’espai de la façana tret
de les cantonades. Aquesta obertura, de llinda recta i amb ampit als peus, presenta una barana de ferro senzilla.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

....

CARRER DE SANTA MARGARIDA 2
S. XVII (1601) / Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH111
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

2. Façana carrer Santa Margarida

¬ Es permet la modificació de les obertures no originals de les façanes laterals seguint els eixos compositius marcats
al planejament i mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus de construccions.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels pocs edificis d’aquesta època que es conserven dins la trama urbana de Valls.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les cantonades de carreus i la llinda.
Es protegeix també l’estructura bàsica i composició de les façanes, especialment la principal. No s’ha accedit a
l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3. Barbacana

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

21. BCIL / CARRER SANTA MARGARIDA 2 /

VCH111/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana lateral del carrer de Santa Margarida mostra els primers metres del mur, aixecats amb pedra lligada amb
morter, mentre que la resta estan coberts pel monocapa que cobreix la major part de les façanes de l’edifici. L’única
obertura de la planta baixa consisteix en una porta de reduïdes dimensions que s’obre a la segona meitat de l’edifici.
Damunt d’aquesta hi tenim dues finestres que pertanyen a l’entresol. Al primer pis s’hi obren una finestra i un balcó de
molt poca volada, amb una barana de ferro forjat del segle XVIII. Al segon pis s’hi obren dues finestres i al tercer una.
La façana del carrer del Carme està dividida en dues meitats, la primera, la més propera a la façana principal, conserva
la línia de façana original de l’edifici. Com en el cas de la façana del carrer de Santa Margarida també mostra els
primers metres del mur aixecats amb pedra lligada amb morter. Al primer pis hi ha un balcó de molt poca volada, amb
una barana de ferro forjat del segle XVIII. Al segon pis s’hi obre una finestra, mentre que al tercer hi ha una gran
obertura rectangular d’unes característiques similars a les que presenta la que s’hi obre a la façana principal.
Pel que fa a la segona meitat d’aquesta façana, aquesta presenta un retranqueig d’aproximadament mig metre respecte
a la línia de façana que segueix la primera meitat de l’edifici i la resta del carrer. Aquest canvi puntual de la línia de
façana del carrer és degut a que aquella part de l’edifici juntament amb la casa següent foren afectats per alguna
reforma important en alguna data posterior al 1853, ja que aquell retrocés de la línia de façana segueix la nova línia
que fixava per aquell costat del carrer del Carme el pla geomètric general de Valls de l’any 1851 (el primer pla general
d’ordenació urbanística de Valls). A partir de l’aprovació municipal d’aquest pla, el maig del 1853, cada vegada que
s’hagueren de fer reformes importants en alguna de les cases d’aquell costat del carrer, o s’havien d’enderrocar i
aixecar de nou, les noves façanes reculaven per adaptar-se a la nova alineació del carrer. Afortunadament, en el cas del
carrer del Carme, aquest retrocés tan sols va afectar la meitat d’aquest edifici i el número 4, fet que ha permès que el
carrer encara mantingui en la seva major part les alineacions de façanes de l’època medieval.
La meitat de la façana del carrer del Carme que va retrocedir presenta dos portals a la planta baixa, el de l’esquerra
aixecat amb brancals de carreus i un arc escarser de grans dovelles de pedra correspon a una tipologia força
característica de la segona meitat del segle XIX a Valls. Aquest portals està tapiat actualment i tan sols s’hi obre una
finestra de reduïdes dimensions a la part central. El segon portal, amb brancals de carreus i llinda de fusta, és més
antic i segurament pertanyia a l’antiga façana, essent reaprofitat quan aixecaren la nova. L’entresol i els tres pisos
superiors tenen dues finestres per planta.
Pel que fa a la coberta de l’edifici, aquesta consisteix en una teulada de teules a doble aiguavés, amb els pendents
orientats cap a les façanes laterals del carrer de Santa Margarida i del Carme. Hi ha un reduït espai de separació entre
aquesta teulada i la barbacana de teules que corona totes les façanes.

segona meitat del carrer conservava l’antic nom medieval del Carme, fins que en la segona meitat del segle XIX la
totalitat d’aquesta via pública va recuperar el nom de carrer del Carme.
Pel que fa al número 2 del carrer de Santa Margarida, es tracta d’un habitatge unifamiliar que tindria el seu origen en el
segle XIII, quan s’urbanitzà aquest espai. Tot i que segurament aquest edifici conserva elements d’època medieval, a
inicis del segle XVII fou remodelat, o parcialment aixecat de nou, per la família Costa que l’habitava en aquells anys, tal
com consta al medalló que hi ha damunt de la llinda de la porta principal. L’edifici sempre ha mantingut la seva funció
d’habitatge.
4. Carreus 1
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Arxius
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5. Carreus 2

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

6. Llinda 1
DADES HISTÒRIQUES
El número 2 del carrer de Santa Margarida dóna una estructura característica a una de les cruïlles històriques de la
ciutat. Aquest espai fou urbanitzat en el segle XIII, com a conseqüència del creixement del nucli inicial de la Vilaclosa,
seguint com a eixos els camins que sortien d’aquest, com fou el cas del carrer del Carme, que inicialment era un antic
camí que permetia creuar el torrent del Catllar. Mentre que els espais que quedaven compresos entre aquests camins
també foren urbanitzats, com va ser el cas de l’actual carrer de Santa Margarida, situat entre el carrer del Carme i el de
Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni). A mitjans del segle XIII, tan sols estava urbanitzada la meitat superior del
carrer del Carme, però la fundació del convent del Carme (a l’actual plaça del mateix nom) l’any 1321, convertirà
aquest carrer en la via de comunicació entre el mencionat convent i la vila, i n’impulsarà la urbanització, que a la
dècada dels anys setanta del segle XIV ja havia arribat pràcticament a la cruïlla amb l’actual carrer de Sant Francesc. Si
bé a partir del segle XIV el carrer del Carme va passar a rebre la denominació que manté actualment (tot i que , en
aquella època el de Santa Margarida rebia el nom de carrer d’en Sagí, que es mantingué fins el segle XVI, quan es
coneixia com a carrer d’en Garí o del Pou d’en Garriga. Finalment, en el segle XVII, va adoptar el nom definitiu de
carrer de Santa Margarida. Pel que fa al carrer del Carme, en el segle XVII la meitat superior del carrer (la que queda
compresa entre el carrer de la Carnisseria i el dels Metges), va adoptar el nom de carrer de Sant Jaume, mentre que la
7. Balcó

FITXES BCIL
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22. BCIL / CASA DE SANTES CREUS /

VCH5/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 3, Muralla de Sant Antoni 14
353375, 4572020

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420804CF5732A000
266 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici té planta baixa i tres plantes pis. Damunt el darrer hi ha una cambra d’aire amb petites obertures rectangulars a
la façana, i està coronat per una cornisa sustentada per mènsules.
La façana completament aixecada amb carreus, té tres eixos compositius i tres obertures per planta. La planta baixa,
construïda amb carreus encoixinats, té dues portalades grans amb llindes rectangulars formades per dovelles de pedra.
La de l’esquerra hi té cisellat un escut de Santes Creus (BCIN) i data de 1611. Situada entre les dues portalades que
corresponen a l’edifici original, hi ha una porta d’unes dimensions més reduïdes que dóna accés a la caixa d’escales
de l’edifici. Aquesta darrera porta, de la mateixa manera que les escales actuals, correspon a la reforma de l’edifici
realitzada l’any 1922.
Pel que fa a les obertures dels diferents pisos, dues del primer pis (la de l’esquerra i la del centre) són portes que
s’obren a un balcó corregut de barana de ferro colat, mentre que l’obertura de la dreta és una finestra. Inicialment totes
tres eren finestres, però l’any 1922 hi construïren el balcó i n’adaptaren dues per poder-hi accedir. Respecte als altres
pisos, tots dos tenen tres finestres. Cal destacar que entre la planta segona i tercera, per damunt de les finestres,
sobresurten de la façana tres grans gàrgoles, que representen animals fanàtics. El fet de que aquestes gàrgoles no es
trobin directament sota teulada és degut a que la reforma del 1922 va augmentar l’alçada de l’edifici, aixecant-hi el
tercer pis (tot i que ho van fer sense trencar l’estil de la façana), sense canviar de lloc les gàrgoles, les quals ara ens
indiquen l’alçada de l’edifici original del segle XVII.
La reforma de l’interior de l’edifici que tingué lloc l’any 1922 va provocar que aquest quedés completament modificat.
La façana posterior també fou transformada i s’hi va obrir una tribuna en cada pis, a excepció del tercer, que té com a
balcó el sostre de la tribuna.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CASA DE SANTES CREUS
S. XVII-XX (1611)/ Medieval-Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge - Arquitectura industrial
Habitatge - Equipaments
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

1. Visió general 1

2. Planta Baixa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 068/2414 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.006 / E.092

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH5
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
VCH05. ESCUT DE SANTES CREUS (BCIN)
C5. CARRER DE LA CORT (AMBIENT)
C11. MURALLA DE SANT ANTONI (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de la Cort i tots els seus elements, incloent la barbacana.
Es protegeix també la composició bàsica de la façana posterior i la façana original del magatzem de la muralla de Sant
Antoni.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

3. Façana

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

22. BCIL / CASA DE SANTES CREUS /

VCH5/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest edifici fou construït l’any 1611, en un solar on s’hi aixecaven cases des de l’època medieval. Va pertànyer al
monsetir de Santes Creus des del moment de la seva construcció fins a la desamortització de 1835. Pel monestir,
aquest edifici tenia una utilitat comercial, com a magatzem de productes i també l’emprava com a hostatgeria pels
membres de la comunitat al seu pas per Valls.
A partir de1 1835 aquest immoble passà a mans d’altres propietaris que van fer poques adaptacions i reformes a
l’edifici.
L’any 1922 el senyor Ramon Rubinat, propietari de l’immoble, el va vendre a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis. Immediatament, aquesta entitat bancària portà a terme una important restauració i reforma de l’antiga casa
de Santes Creus. Les obres realitzades seguiren el criteri de conservar intactes les línies exteriors de la façana i
d’adaptar l’interior en dos sentits: la planta baixa s’habilità per a ubicar-hi la sucursal vallenca de la Caixa (que hi
estigué hostatjada fins el 1971), mentre que els pisos superiors es destinaren a habitatges.
Des de l’any 1922 fins avui, la planta baixa ha estat el local d’una sucursal bancària.

4. Escut
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7. Façana Muralla de Sant Antoni
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Gàrgoles 1

6. Gàrgoles 2

FITXES BCIL
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23. BCIL / CA L’ESPAÑOL DEL CARRER DE LA CORT /

VCH7/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 66
353542, 4572114

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521818CF5732B0001SD
109 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, format per baixos d’ús comercial, entresol (que no ocupa complement del tot la planta de
l’edifici) i tres pisos superiors, emprats aquest darrers com habitatges. És probable de que tingui un celler soterrani, o
com a mínim algun cup. L’edifici té la façana encarada al carrer de la Cort.
Les cantoneres de la façana estan aixecades amb carreus fins aproximadament l’alçada del sostre del primer pis, pel
que fa al costat dret, mentre que la cantonada esquerra continua fins l’alçada del sostre del segon pis. Aquest darrer
tram està aixecat amb el mateix tipus de carreus, fet que ens indicaria l’alçada real que tenia l’edifici en el moment que
es va construir, en la segona meitat del segle XVII. Cal remarcar el fet de que la cantonada de l’esquerra, la més
propera a la plaça del Pati, fa xamfrà en la part que correspon a la planta baixa. Això és degut a que en el moment en
que s’aixecà l’edifici, aquest limitava amb la plaça del Pati, i per tant l’esmentada cantonada ens indica l’indret on
començava la plaça l’any 1666.
Pel que fa a la planta baixa, hi ha dues obertures, la més destacada, que antigament havia estat la porta principal
d’aquest edifici, la tenim a la dreta, i consisteix en una portalada adovellada d’arc de mig punt. A la dovella central hi h
a un escut semi-rodó amb els anagrames MPB i PRF. Fora de l’escut, però també a la dovella central, hi ha data 1666
cisellada, que en aquest cas correspon a l’any de construcció de l’immoble. A l’esquerra d’aquesta porta, n’hi ha una
altra de llinda recta i de dimensions més reduïdes. Ambdues portes donen accés actualment a dos establiments
comercials. L’accés als habitatges dels pisos superiors el tenim en el número 64 del carrer de la Cort. Des d’allí
s’accedeix a la caixa d’escales del número 66. Aquest accés deuria ser habilitat en la segona meitat del segle XIX o al
llarg del segle Xx, a partir del moment en que la porta principal passà a formar part d’un local comercial independent
de la resta de l’edifici.
L’entresòl, que ocupa bona part de la superfície dels baixos de l’edifici, obre un balcó de curta volada, amb els
muntant de la porta balconera aixecats parcialment amb carreus. Aquest fet ens indicaria que molt probablement, en el
seu origen es tractava d’una finestra que posteriorment fou convertida en un balcó. El primer pis, la planta noble, amb
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA L’ESPAÑOL DEL CARRER DE LA CORT
S. XVII (1666) / Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge - comercial
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.015

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH7
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
VCH07. ESCUT DE CA L’ESPAÑOL (BCIN)
C5. CARRER DE LA CORT (AMBIENT)

1. Visió general 1

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i els seus elements,
especialment l’arc de mig punt i l’escut, les cantonades de carreus, la balconada amb mènsules de la primera planta, i
les pintures que pugui tenir l’interior.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de la Cort i tots els seus elements, especialment carreus, balconades i
mènsules i arcada amb escut.
No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que hi ha pintures de l’època, qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

23. BCIL / CA L’ESPAÑOL DEL CARRER DE LA CORT /

VCH7/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
una alçada de sostre superior a la dels altres pisos, presenta un balcó corregut que ressegueix la major part de la
façana, i que està suportat per set mènsules de pedra treballada, decorades amb motllures senzilles. D’aquestes
mènsules, la segona començant per l’esquerra està mutilada, degut a que va quedar afectada per la transformació en
porta de l’antiga finestra de l’entresol. Al balcó del primer pis s’hi accedeix per dues portes balconeres de grans
dimensions, amb els muntants i la llinda completament aixecats amb carreus. Aquests carreus mostren la mateixa
tipologia que els carreus de les cantonades i de l’antiga finestra de l’entresol, i per tant les esmentades portes deuen
correspondre a la fase inicial de l’edifici. Pel que fa a la barana del balcó, aquesta és de ferro forjat i mostra una
tipologia ornamental pròpia de la segona meitat de segle XIX, aquest fet indicaria que correspon a una reforma del
balcó.
Tan el segon com el tercer pis tenen dos balcons cadascun, amb dues portes balconeres que segueixen els eixos
verticals fixats per les portes balconeres del primer pis. Aquest balcons segueixen un ordre decreixent de volada a
mesura que augmenta l’alçada, així, els balcons del segon pis tenen una volada més curta que el balcó corregut del
primer, i els del tercer esdevenen pràcticament finestres balconeres degut a la poca volada dels seus balcons. Les
baranes són de ferro, senzilles, sense ornamentació. La façana està coronada per una cornisa.
La construcció d’aquest edifici data, com he dit abans, de la segona meitat del segle XVII. Fou aixecat al peu de l’antic
camí del Pla, que en època medieval esdevingué el principal eix de creixement de la zona de poblament de la Vilanova,
i passà a denominar-se carrer de la Vilanova. Amb tot, si bé, al llarg del segle XIV la urbanització de la Vilanova va
supera l’alçada del carrer de la Peixateria i va arribar fins la plaça del Pati, en els darrers anys d’aquell segle i els
primers del següent, l’illa de cases compresa entre el carrer del Roser i la plaça del Pati només estava edificada en el
tram més proper a aquest primer carrer, i la resta esdevenia una zona de conreus coneguda amb el nom de Cap de la
Vilanova. Lentament, al llarg dels segles següents, es va anar edificant la part de conreus d’aquella illa de cases. El
penúltim immoble que s’hi va construir fou l’actual número 66 del carrer de la Cort, concretament l’any 1666, tal com
ens indica l’escut de la pora principal. A partir d’aquella data es convertí en l’edifici que feia xamfrà amb la plaça del
Pati, fins que en el segle XVIII s’hi aixecà el número 68, amb el que s’acabà d’urbanitzar compleament l’antic Cap de la
Villanova i es delimità definitivament aquesta façana lateral de la plaça del Pati.
L’edifici del 1666 ha patit, lògicament, diverses transformacions amb el pas dels segles. Així, sembla que inicialment
estaria format per baixos, probablement l’entresol, i dos pisos superiors. És probable que en el seu origen disposés
d’un pati en la seva part posterior, que seria aprofitat per una ampliació de l’edifici. Posteriorment, en els segles XVIII o
XIX (probablement al llarg d’aquest darrer), l’immoble va augmentar en alçada amb la construcció d’un tercer pis.
Finalment, en les darreres dècades del segle XIX o en els primers anys del XX, la barbacana de la teulada fou
substituïda per una cornisa. En el seu origen i fins ben entrat el segle XIX es deuria tractar d’un habitatge unifamiliar,
que en la segona meitat d’aquell segle es transformà en plurifamiliar, amb baixos comercials, adaptant per aquesta
funció els diferents pisos.

3 Escut

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
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Arxius
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24. BCIL / CA MOJA /

VCH69/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 19
353300, 4571888

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA MOJA
S. XIV-XVII / Medieval-Moderna
Edifici entre mitgeres - Casa menestral
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3319904CF5731G0001UK
142 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici unifamiliar, d’origen medieval, restaurat en les darreres dècades del segle XX. De la façana destaca un dels pocs
arcs de mig punt que es conserven a Valls. El vestíbul d’accés a les escales té altres elements d’interès, com ara una
columna. Tota la façana (a excepció dels baixos) són d'obra vista amb portal adovellat i rematada amb una cornisa.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

2.

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 083/8018 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.112

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH69
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. BARRI JUEU (AMBIENT)
C6. CARRER DE L’ESGLÉSIA (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de l’Església t i tots els seus elements (portalades, elements de pedra i
forja, obertures...), textura i cromatisme. Es protegeix també la composició bàsica de la façana posterior.
Es protegeix també el pati jueu i el vestíbul d’accés a l’edifici del carrer de l’Església.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.
Previ a qualsevol actuació, caldrà un estudi històric-arqueològic per determinar quins elements interiors són originals
d’època medieval i aplicar els resultats de l’estudi als projectes d’intervenció.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

24. BCIL / CA MOJA /
ALTRES DADES

VCH69/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

25. BCIL / CA GALLISSÀ /

VCH22/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 16, Carrer de la Peixateria 2
353439, 4572012

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA GALLISSÀ
S. XVII-XVIII / Moderna / Barroca
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3420301CF5732A0001UR
180 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici d’origen medieval. Amb tot, l’aspecte que mostra actualment correspon al d’una casa benestant dels segles XVII
i XVIII. La façana, de composició simètrica manté els balcons del segle XVIII amb les seves reixes treballades. La part
de la façana que ha patit més canvis ha estat la planta baixa, degut a la col•locació dels elements decoratius i dels
rètols dels locals comercials que hi ha establerts.
L’edifici conserva la xemeneia de planta quadrada de tipus industrial, d’un forn de pa. Documentat des del segle XIX.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.007

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH22
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana del carrer de la Cort i la xemeneia de l’antic forn de pa.

2.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Es permet la remunta, reculant-se de les dues façanes, segons els gàlibs establerts en el planejament vigent.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana del carrer de la Cort, la seva composició i els seus elements, especialment els balcons i
fusteries de planta primera i segona i la tortugada. Es protegeix també la composició bàsica de la façana del carrer de
la Peixateria.
Es protegeix íntegrament la xemeneia industrial.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

25. BCIL / CA GALLISSÀ /
ALTRES DADES

VCH22/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

26. BCIL / CA ARNET /

VCH89/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 47
353510, 4571958

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519907CF5731H0001KR
284 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, entre mitgeres, amb façana al carrer de Sant Antoni. Està format per un pis soterrani, amb
cellers i cups (i on hi ha un pou) planta baixa i tres pisos superiors (el darrer correspon a les antigues golfes). L’edifici,
de grans dimensions, també disposa d’un pati interior a la part posterior. Inicialment es tractava d’un habitatge
plurifamiliar amb baixos comercials emprats per la mateixa família que hi vivia.
La façana, pel que fa a la planta baixa, està formada per dos portals idèntics amb muntants de carreus de pedra i llinda
de fusta, que en el cas del portal del costat dret presenta, cisellada, la data 1728. Immediatament al damunt de les
llindes hi tenim els balcons del primer pis, que com la resta d’obertures de la façana, segueixen els eixos verticals
fixats pels portals de la planta baixa.
En el primer pis, la planta noble, més alt de sostre que els altres, hi ha dos balcons amb les seves portes balconeres,
que presenten una llinda lleugerament arquejada, típica del XVIII. Els balcons també conserven les baranes de ferro
forjat ornamentades (en una hi veiem la data 1780 forjada i a l’altra un anagrama de caràcter religiós), uns elements de
ferro, també decorats, que lliguen la llosa del balcó, i les portelles de fusta originals. Aquestes darreres estan
decorades amb relleus vegetals i dos capets, fet que les converteix en unes peces excepcionals a Valls, pel que fa a
aquests tipus d’elements, possiblement procedents del taller dels Bonifàs.
El segon pis també presenta dos balcons amb una volada més curta i amb portes balconeres de llinda recta. Pel que fa
al tercer pis, destinat a golfes, hi ha dues finestres rectangulars, que probablement foren modificades en algun moment
del segle XX i adquiriren l’aspecte actual. Tot seguit hi trobem el coronament de la façana, format per la barbacana de
la teulada. En aquest cas, la barbacana és de fusta i està constituïda per l’arrencada de les bigues de la teulada i els
taulons de fusta que aquestes suporten, els quals, al seu torn serveixen de base per col•locar les teules a la teulada.
En conjunt ens trobem davant d’una façana de composició simètrica, i ornamentada especialment pels treballs de forja
dels balcons i les portelles barroques de les portes balconeres. Pel que respecta a l’estructura interna de l’edifici,
desconeixem l’estat que presenta aquesta i la seva estructura. Actualment aquest immoble està en obres.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA ARNET
S. XVIII (1782) / Moderna / Barroc
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.033

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH89
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

2. Visió general 2

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana del carrer de Sant Antoni.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana del carrer del carrer de Sant Antoni, la seva composició bàsica i els seus elements,
especialment les baranes de forja i la totalitat de les fusteries dels balcons de planta primera, la llinda del 1728 i els
carreus de les portalades de la planta baixa.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.
Previ a qualsevol actuació caldrà realitzar un estudi històric-arqueològic per determinar quins elements de l’interior són
originals d’època medieval i caldrà aplicar els resultats de l’estudi als projectes d’intervenció.

3. Balcons 1

FITXES BCIL
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26. BCIL / CA ARNET /

VCH89/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Ens trobem davant d’un edifici d’origen medieval, que en el segle XVIII fou la casa dels Arnet, comerciants vallencs.
L’any 1767, segons l’inventari-postmortem de Pere Joan Arnet, semoler i ex-lloctinent del batlle de Valls, la seva casa
encara disposava de pati interior (que feia funció d’hort), tenia una dotzena llarga d’habitacions i tres botigues o
oficines que ocupaven la part frontal dels baixos i tenien l’accés des del carrer de Sant Antoni: la de semoler, una
oficina d’aiguardent i una botiga d’oli.
La façana actual correspon al segle XVIII, i tret d’algunes lleugeres modificacions que han patit en els segles XIX i XX
els balcons del segon pis i les finestres de les golfes, la façana conserva intacte l’aspecte que mostrava a les darreries
del XVIII. Amb tot, s’observen dues fases de construcció (o reforma), realitzades en els segle XVIII. Així en un primer
moment, l’any 1728 (tal com consta en una de les llindes) l’edifici devia adquirir un aspecte similar al que presenta
actualment, però menys ornamental i vistós. No fou fins el 1782 quan tingueren lloc una sèrie de modificacions que
encara s’observen actualment. I que augmentaren la decoració de l’immoble, com ara la col•locació de les baranes de
ferro forjat i els porticons barrocs als balcons del primer pis. És molt probable que els treballs de fusteria barroca
d’aquesta fase de la història d’aquest habitatge fossin obra de l’escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó, perquè els Arnet
s’hi emparentaren l’any 1772, mitjançant el matrimoni format per Joan Anton Arnet i Úrsula Bonifàs.
Amb tot, els Arnet acabarien perdent aquest immoble que mantingueren al llarg de tot el segle XVIII i bona part del XIX.
La conseqüència fou la transformació d’aquest immoble en un edifici plurifamiliar amb baixos comercials. Però també
fou seu d’entitat, així constatem que a mitjans del segle XX i fins ben entrada la segona meitat d’aquell segle, les sales
del primer pis de l’antiga casa dels Arnet es convertiren en l’estatge social d’Acció Catòlica. Entre les diferents
activitats que s’hi feien hi havia la realització de projeccions de cinema.

4. Balcons 2

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5. Detall fusteria restaurada

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6. Detall balcó restaurat
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27. BCIL / CA LA MIRONA /

VCH116/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges 7
353417, 4571833

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418305CF5731G0001WK
156 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular que fa xamfrà amb la cruïlla entre els carrers del Carme i dels Metges. Té façana als dos
carrers, essent la principal, la del carrer dels Metges. Aquest immoble està format per la unió de dos edificis que
havien estat independents: el número 7 del carrer dels Metges que és el que pròpiament forma cantonada d’aquests
carrers, i que presenta un aspecte i una estructura pròpia del segle XVIII, i el 24B del carrer del Carme, que fou afegit a
aquest primer en la segona meitat del segle XIX.
L’edifici està format per planta baixa, dos pisos superiors i golfes, pel que fa al número 7, mentre que en el cas del
número 24B, també disposa d’un entresol i les golfes es converteixen en un tercer pis apte per emprar-lo com
habitatge.
La façana del carrer dels Metges presenta una composició simètrica, amb dos portals amb muntants de carreus i llinda
de fusta als baixos, els quals fixen els dos eixos verticals que segueixen les obertures de la façana. El portal de
l’esquerra és la porta principal de l’edifici, ja que dóna pas al vestíbul que comunica amb la caixa d’escales de
l’immoble, mentre que el portal de la dreta, que inicialment era similar a l’anterior, fou transformat a les darreries del
segle XX, tapiant-lo en bona part, deixant només oberta una porta estreta. En el primer pis, la planta noble, que
presenta una alçada superior als altres, s’hi obren dos balcons amb reixa de ferro ornamentada amb una tipologia
pròpia del segle XIX, fruit d’una reforma. Les portes balconeres mostren el típic coronament lleugerament arquejat,
present a Valls en moltes portes balconeres del segle XVIII.
El segon pis també té dos balcons, però de volada més curta que els del primer, i amb unes portes balconeres de
menor alçada. Les baranes són de ferro forjat, la de l’esquerra no està decorada, en canvi, la de la dreta presenta un
tipus d’ornamentació propi del segle XVIII. A més d’aquestes obertures, a la dreta del balcó dret, hi ha una festa de
reduïdes dimensions, que potser hi fou afegida en un segon moment. Pel que fa a les golfes, que en aquesta part de
l’edifici no estan habilitades com habitatge, tenen dues obertures en forma d’ull de bou. Finalment, damunt de les
obertures de les golfes hi ha la cornisa que corona la façana. La coberta de l’edifici és de teula àrab tradicional.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA LA MIRONA
S. XVIII / Moderna / Barroc
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.058

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH116
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME (AMBIENT)

1. Visió general 1

2. Façana 1

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Es permet la remunta, reculant-se de les dues façanes, segons els gàlibs establerts en el planejament vigent.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix el cos principal de l’edificació, la totalitat de la façana del carrer dels Metges i la part no reculada del
carrer del Carme. Es protegeix la composició de les façanes i tots els elements que les composen, carreus, portalades,
llindes, balcons, baranes i fusteries, i els òculs de la planta tercera i remat superior de la façana
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.
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3. Façana 2

27. BCIL / CA LA MIRONA /

VCH116/
Arxius

ALTRES DADES

Arxiu Municipal de Valls (AMV)

DESCRIPCIÓ (continuació)

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

Pel que fa a la façana del carrer del Carme, la part que correspon al número 7 del carrer dels Metges, té una
composició pràcticament idèntica a la del carrer dels Metges. Amb tot, els baixos només tenen un portal, a l’esquerra,
amb muntants de carreus i arc rebaixat (que correspon a una reforma de la segona meitat del XIX), que emmarca una
finestra, mentre que el segon pis, tampoc té el balcó del costat esquerra. Pel que fa a la resta són idèntics. Totes les
baranes dels balcons són del mateix model que les dels balcons del primer pis de la façana del carrer del Metges.
També cal destacar que aquestes façanes encara conserven part de la decoració amb pintures del segle XVIII. Així, a la
planta baixa del carrer del Carme, a tocar la cantonada de l’edifici hi ha un bon pany de paret que conserva una
simulació de carreus en tons ocres. En aquest espai també hi ha una senyal de trànsit per carros, col•locada a les
darreres dècades del segle XIX (cal dir que avui d’aquests senyals pintats a les parets en queden molt pocs a Valls).
Pel que fa als pisos superiors, encara es poden reconèixer uns emmarcaments de les portes dels balcons mitjançant
franges decorades amb uns motius que són difícils d’apreciar.
La façana del 24B està una mica més endarrerida respecte a la línia de carrer que segueix la resta de l’immoble. Els
baixos estan formats per dues portalades amb muntants de carreus i arc rebaixat, idèntics al que té el número 7 del
carrer del Metges en aquella mateixa façana, i que fixen els eixos verticals que segueixen les obertures d’aquella part
de la façana. Les dues portalades, emmarquen les respectives portes dels baixos, una finestra amb reixa de ferro a la
part superior de la porta esquerra, i un balcó de poca volada que pertany a l’entresol, en el cas de la porta dreta. El
primer pis té una alçada de sostre superior als altres, i també obre dues portes balconeres que donen accés als
respectius balcons. Aquests, com el de l’entresol, mostren el mateix model de barana que el primer pis de l’altra
meitat de l’immoble.
Tan el segon com el tercer pis també tenen dos balcons per planta, que mostren un ordre decreixent en la seva volada,
que es va reduint a mesura que anem pujant els pisos, fins el punt de que els balcons del tercer pis gairebé són
finestres balconeres. Tots ells tenen una barana de ferro senzilla, sense ornamentació. Cadascun dels pisos d’aquesta
façana està separat del pis següent per una motllura decorativa que ressegueix la façana a l’alçada dels balcons.
Finalment, la façana està coronada per una cornisa.
Ens trobem davant d’un edifici d’origen medieval, que s’aixeca en una cruïlla que ja estava completament configurada i
urbanitzada a mitjans del segle XIV. Amb tot, l’aspecte que mostra la meitat de l’immoble que fa xamfrà, correspon al
segle XVIII, concretament al d’una casa de família benestant d’aquella centúria. En aquest sentit, i tret d’algunes petites
modificacions posteriors, les façanes d’aquesta meitat de l’immoble conserven pràcticament intacta l’estructura i
l’aspecte que tenien en el segle XVIII. En canvi, la distribució interna fou modificada considerablement en la segona
meitat del segle XIX. En canvi, la distribució interna fou modificada considerablement en la segona meitat del segle XIX
per tal d’adaptar-lo a la transformació d’aquella casa benestant en un edifici d’habitatges plurifamiliar.
La reforma de l’edifici en la segona meitat del segle XIX va incloure també el fet de que s’ampliés la superfície de
cadascuna de les plantes, en incorporar al mateix immoble l’edifici amb què limitava al carrer del Carme, l’actual 24B
d’aquest carrer. Aquesta meitat de l’edifici té una façana posterior a l’any 1853, ja que amb la seva reculada respecte a
l’antiga línia de façana, s’ajusta a la nova fixada pel Pla Geomètric General del 1851 (aprovat el 1853 per
l’Ajuntament). Per tant la unió dels dos edificis en un de sol deuria tenir lloc en algun moment entre el 1853 i els
darrers anys del segle XIX. La unió dels dos edificis va provocar que en la mesura possible s’intentés unificar la
composició de les façanes. Així observem com el portal que l’edifici del segle XVIII tenia al carrer del Carme, fou
modificat adaptant la tipologia que mostren els del número 24B, mentre que pel que fa a les baranes dels balcons del
número 7 del carrer dels Metges, moltes d’elles foren substituïdes per d’altres que seguien el mateix model que les
baranes del primer pis del número 24B.

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

4. Porta

5. Barbacana

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
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28. BCIL / CA LLEONARD /

VCH43/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça dels Alls 10
353555, 4572051

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620408CF5732B0001SD
101 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Lleonard, número 10 de la plaça dels Alls, s’aixeca a la cantonada entre la mencionada plaça, on hi té la
porta i la façana principal, que ocupa la pràctica totalitat d’un dels costats de la plaça, i el carrer Nou, on hi trobem una
façana lateral. De planta rectangular, presenta baixos i tres pisos superiors, als que s’afegeix un altell retranquejat
respecte a les dues façanes, que ocupa aproximadament la meitat de la superfície de la planta de l’edifici. L’edifici està
coronat per un terrat pla, a excepció de l’altell, que presenta una coberta de teules. Probablement l’immoble també
disposa d’un pis soterrani o amb l’existència d’algun cup al seu subsòl.
La façana principal presenta quatre obertures a la planta baixa. Així, començant des de la cantonada amb el carrer Nou
s’hi obren un portal de llinda recta, un segon portal de llinda recta a la part central de l’edifici, el qual ha estat
modificat considerablement en eixamplar-ne l’obertura fins a passar a ocupar el doble d’amplada del portal original i
finalment dues portes estretes. Les primeres portes corresponen a les obertures del local comercial que ocupa la major
part dels baixos de l’edifici, ús que explica les transformacions que ha sofert el segon portal, en tractar-se de l’entrada
a la botiga, mentre que la darrera porta dóna accés a la caixa d’escales de l’immoble. Molt probablement, en el seu
origen (al segle XVIII) aquesta darrera porta era un portal idèntic als altres dos que trobem a la façana, el qual fou
transformat en la portal actual en algun moment de la segona meitat del segle XIX o de les primeres dècades del XX,
data en la que segurament també s’obriria l’altra porta que hi té al costat.
Si tenim en compte el plantejament de que en origen, als baixos de Ca Lleonard tan sols s’hi obrien tres portals, ens
trobem amb una façana de composició força simètrica, en la que els balcons que s’obren a l’alçada de cadascun dels
tres pisos superiors segueixen els eixos compositius que fixarien els tres portals de la planta baixa. De fet, la porta
d’accés a la caixa d’escales, encara bé a fixar aproximadament l’eix del costat dret de la façana. L’eix central, d’una
amplada superior als dos laterals, presenta una composició diferent en el tercer pis, on s’obren dos balcons a costat i
costat de l’eix que fixen l’antic portal i els balcons del primer i segon pis.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA LLEONARD
1787 / Moderna / Barroc
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

1.

2.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

Annex 6 Catàleg previ PGOU 1987

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació, rehabilitació i restauració.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH43
BCIL
B. PARCIAL
VCH-F FORNÍCULA DE SANTA ANNA

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana: obertures, lloses de balcons i baranes de forja de planta
primera i segona.
¬ Restauració de la façana recuperant els esgrafiats del segle XVIII.
¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors i exteriors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les poques façanes del segle XVIII que conserva completament els esgrafiats de l’època.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edificació (planta baixa i tres plantes pis), l’estructura funcional de plantes i
alçades, i l’estructura bàsica interior. També es protegeixen íntegrament les obertures i eixos compositius de la primera
i la segona planta, així com les lloses dels balcons i les baranes i elements de forja del segle XVIII. Es protegeixen
íntegrament els esgrafiats de la façana, textura i cromatismes, la fornícula i la inscripció.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i
detall. També s’hauran de fer estudis previs per a determinar l’abast i característiques dels esgrafiats.

¬ Qualsevol intervenció requerirà de la recuperació dels eixos compositius originals de les façanes (planta tercera i
baixa), de la reposició de l’imatge de Santa Anna i els angelets, així com de la restauració dels esgrafiats.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.
3.
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28. BCIL / CA LLEONARD /

VCH43/
aparentment el pis que sembla que podria conservar millor la seva estructura original és el primer, el pis noble. Amb
tot no s’hi ha pogut accedir i desconeixem fins a quin punt l’interior de l’immoble manté elements i estructures de la
distribució interna de l’antiga casa dels Lleonard.

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Els balcons del primer pis, l’antiga planta noble de l’edifici, que disposa d’una major alçada de sostre que la resta de
pisos, presenten baranes de ferro forjat del segle XVIII i unes portes balconeres que, abans de la darrera reforma que
varen patir fa uns pocs anys, mostraven una alçada superior a la dels altres balcons de la façana. Dels tres balcons
d’aquest pis, en destacava el central, amb una porta balconera de majors dimensions a les dels dos balcons laterals.
D’aquests balcons, el central i el de la dreta emmarquen una capelleta del segle XVIII, situada a mitja alçada entre la
planta baixa i el primer pis. La capella en qüestió està sota l’advocació de Santa Anna, patrona d’aquella plaça i del
carrer de Santa Anna, que actualment arrenca d’aquesta, però que fins ben entrat el segle XIX la travessava seguint als
peus de la façana d’aquest edifici. El conjunt escultòric barroc, format per la imatge de la Santa, recentment restaurada
i dos angelets barrocs, estan sota la custòdia dels propietaris de l’immoble.
Al segon pis hi tenim tres balcons d’una volada més curta que els del primer pis, amb baranes de ferro senzilles, sense
ornamentació. Tan les seves portes balconeres, com les del primer pis, presentaven fins fa pocs anys un coronament
lleugerament arquejat típic del segle XVIII, però ens primers anys del segle XXI, pel que fa a les del segon pis, i fa cosa
de sis o set anys, pel que respecta al primer, tots aquests coronaments originals han estat substituïts per coronaments
rectes. Malauradament, aquestes modificacions poc encertades, també han anat lligades a una retallada d’alçada de la
porta balconera central del primer pis, per tal d’unificar-la amb les dues laterals, i l’eliminació de les portes i porticons
de fusta originals del segle XVIII per uns tancaments de vidre i alumini. En el tercer pis hi tenim quatre balcons d’una
volada encara més curta que els del segon pis, amb barana de ferro senzilla i portes balconeres més estretes i de
major alçada que les del segon. És possible que inicialment les obertures del tercer pis fossin finestres i que els
balcons que hi trobem actualment responguin a una reforma del XIX, amb la qual s’habilitessin les golfes de l’edifici
com a habitatge.
Finalment, damunt de les portes balconeres del tercer pis hi trobem el ràfec de l’antiga teulada d’un aiguavés que
descendia en direcció a la plaça. En algun moment del segle XIX o de les primeres dècades del XX, aquesta teulada va
ser substituïda per un terrat pla i un altell a la meitat posterior de la planta de l’edifici. Damunt del ràfec de l’antiga
teulada hi tenim l’ampit del terrat, que corona la façana, el qual està decorat amb algunes motllures.
L’element més destacat de la façana, a més de la seva composició i de la capella, és la seva ornamentació mitjançant
esgrafiats, que la converteixen en la darrera façana de la ciutat que conserva la pràctica totalitat d’una decoració amb
esgrafiats del segle XVIII. Malauradament, els esgrafiats no es troben a la vista, sinó que estan coberts en la seva major
part per una capa de pintura que no els ha destruït. Actualmet podem veure perfectament un fragment d’aquesta
decoració damunt del coronament de la capelleta, on hi ha un espai sense pintar on hi destaquen uns motius vegetals
esgrafiats que emmarquen la data 1787. Però si ens aturem una estona mirant detingudament aquesta façana, ben aviat
ens adonarem que per tot arreu, sota la capa de pintura blava comença a entreveure’s la resta de la decoració
esgrafiada. Així hi veiem franges amb motius vegetals, simulacions de carreus a la cantonada i, entre el balcó esquerra
i el central del primer pis, a la mateixa alçada d’on hi ha l’esgrafiat que s’observa damunt de la capelleta, una altra orla
de motius vegetals amb la inscripció “ANY”. Aquesta corresponia a la meitat de la inscripció que emmarcava el balcó
central: “ANY 1787”.
Pel que respecta a la façana lateral, aquesta tan sols presenta l’obertura de diverses finestres de llinda recta en els
diferents pisos: un en el primer pis, i dues en cadascun dels altres dos. És possible que a més de l’esgrafiat simulant
carreus de la cantonada, la façana lateral presenti, coberta per la capa de pintura actual, algun tipis de decoració
esgrafiada.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Les cases dels Veciana (II)”. A Cultura, Nº671, Valls, juny del 2006. Pàg.: 4-9.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Si bé l’indret on s’aixeca l’actual número 10 de la plaça dels Alls, estava ocupat per diverses cases des de finals del
segle XIV o inicis del XV, quan s’urbanitzà aquell extrem de l’antiga Pobla de Santa Anna, l’estructura actual de l’edifici
data del segle XVIII, quan les cases que s’hi aixecaven foren unificades en una sola, o bé les enderrocaren per aixecarhi l’edifici que hi trobem actualment.
Durant la segona meitat del segle XVIII i les primeres dècades del XIX, aquest edifici fou la casa pairal dels Lleonard,
una de les famílies benestants vallenques d’aquell període. Els Lleonard foren els que donaren l’aspecte de gran casa
benestant setcentista a aquest immoble, conferint-li l’estructura, que a grans trets encara manté la façana principal, la
qual decoraren l’any 1787 amb una profusa ornamentació esgrafiada. Posteriorment l’edifici va passar a altres famílies,
que transformaren les golfes en un tercer pis destinat a habitatge, i substituïren la teulada que el cobria per un terrat
amb un altell. Pel que fa a l’interior, la planta baixa està força modificada, en adaptar-la com a local comercial, i
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29. BCIL / CA VALENTÍ (ANTIGA CLÍNICA PRATS) /

VCH9/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer d’en Bosc 5, Carrer de Santa Anna, Carrer de les Monges
353606, 4572086

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620503CF5732B0001JD
230 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una casa de família benestant del segle XVII-XVIII (tot i que probablement és més antiga i en realitat
l’aspecte que mostra ara és el d’una reforma general realitzada en aquell segle), que malgrat les modificacions que ha
patit en les rehabilitacions de la façana realitzades a finals del segle XX, encara manté la façana que mostrava al segle
XVIII, amb les cantonades de carreus, la portalada de pedra (amb un escut), els gran balcons del primer pis, etc. Les
obertures de les altres dues plantes així com la coberta i la barbacana van ser modificades a l’última reforma. Les
façanes dels carrecs Santa Anna i de les Monges no tenen cap interés.L’edifici té un petit pati interior.
Té dos escuts (BCIN) esculpits a la façana principal, disposats a poca distància l’un de l’altre, a tocar de la cantonada
d’aquest immoble amb el carrer de Santa Anna. Un dels escuts es troba situat al bell mig de la llinda de pedra
(formada per un sol carreu) de la porta principal d’aquest edifici. Aquest primer escut té una forma ovalada i està
envoltat per una orla emmarcada per volutes decoratives. Les armes de l’escut estaven pintades hi han desaparegut
completament. El segon escut el tenim en un dels carreus de la cantonada, pràcticament a la mateixa alçada del primer
escut. En aquest segon cas, es tracta d’un escut de Valls força senzill, sense cap tipus d’ornamentació que l’envolti.
L’escut de la porta devia correspondre a la família que el va habitar en el moment d’aixecar aquella portalada, però
malauradament, el fet de que no es conservi cap rastre de la pintura original que en reproduïa les armes ens impedeix
conèixer a quina família pertanyia. Pel que fa a l’escut de Valls, aquest ens indica que en algun període de la seva
història, l’actual número 5 del carrer d’en Bosch va pertànyer a la vila i fou destinat a algun ús oficial, que actualment
desconeixem.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA VALENTÍ (ANTIGA CLÍNICA PRATS)
S. XVIII (1782) / Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge - Sanitari
Cap
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

1. Visió general 1

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 055, 097/8022 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.039

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH9
BCIL
B. PARCIAL
VCH9 ESCUT DE CA VALENTÍ (BCIN)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global de la façana del carrer d’en Bosch, i la conservació de la formalització
arquitectònica actual, sobretot façanes, pati lateral, nucli d’accessos i façanes interiors..
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació integral de la cantonada de carreus i els escuts heràldics.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la seva envolvent (excepte la barbacana actual), sobretot façanes, pati
lateral, nucli d’accessos i façanes interiors.
Es protegeixen íntegrament la cantonada de carreus, portalada, lloses de balcons, elements de forja i els escuts de Ca
Valentí (BCIN).
No s’ha pogut accedir a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
S’haurà de tenir especial cura amb la planta soterrani que caldrà preservar.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica.
Les intervencions hauran de ser coherents amb el resultat dels estudis arqueològics.

¬ Es permet el buidat interior i la deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del carrer Santa Anna i el pati seguint els eixos compositius i
respectant la relació buit-ple d’aquesta zona.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Façana 1

29. BCIL / CA VALENTÍ (ANTIGA CLÍNICA PRATS) /
ALTRES DADES

VCH9/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Façana 2

4. Portalada

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

30. BCIL / CA VIVES /

VCH93/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 69
353573, 4571982

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620416CF5731H0001AR
748 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edificació consta de planta baixa i tres plantes pis. Als baixos hi ha dos portals i dues finestres. Un dels portals
disposa d'un ampli portal amb dues fulles de fusta i un arc rebaixat tipus cabiró de fusta que al centre porta la
inscripció de "1775", data de la construcció d'aquesta part de la casa, Tenim quate balcons al primer i segon pis.
Aquestos son individuals. En canvi, els dos centrals de la primera planta determinen una balcona,. Totes les quatre
portes balconeres del primer pis tenen fulls que responen a la tipologia "de llibret". A la tercera planta hi ha quatre
finestres obertes i semicirculars. La façana està rematada per una cornisa-barbacana en tota la seva llargada.
Casa benestant del segle XVIII, que el seu origen havia estat formada per quatre edificis independents, encarats al
carrer de Sant Antoni, i que foren unificats en aquell segle, en un sol immoble. L’edifici conserva l’estructura interna de
la casa benestant del segle XVIII pràcticament intacte, tot i que amb modificacions del XIX ja que continuà sent una
casa benestant al llarg del segle. Aquest edifici també manté intacta la façana del segle XVIII, i gràcies als treballs de
restauració que s’hi van efectuar als poc anys, la façana ha recuperat completament les pintures de la vistosa decoració
amb motius clàssics (pilars, capitells, timpans, simulacions de carreus, entaulaments, etc.) que tenia en les darreres
dècades del segle XVIII, i que en aquests moments la converteixen en la façana ornamentada amb pintures del segle
XVIII millor conservada a Valls. La casa també ha conservat l’antic pati interior, situat a la part posterior de l’immoble
convertit en jardí. Es tracta d’un pati històric que juntament amb el pati de Ca Moragas, ocupava tot l’espai central de
l’illa de cases.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA VIVES
S. XVIII (1775) / Moderna / Barroc-Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

1. Visió general 1

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 045, 044/8049 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.037

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH93
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7 CARRER DE SANT ANTONI (AMBIENT)

2. Façana

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana al carrer de Sant Antoni
¬ Rehabilitació, assegurant la protecció de l’estructura bàsica de l’edificació: nucli d’escales, accés i distància entre
els forjats
¬ Protecció del pati de l’edificació

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la seva envolvent. Es protegeix íntegrament la façana al carrer de Sant
Antoni i tots els seus elements. Es protegeix també el formalisme arquitectònic de la façana posterior i l’estructura
bàsica de l’edificació: nucli d’escales, accés i distància entre els forjats.
Es protegeix la configuració actual del pati interior.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

30. BCIL / CA VIVES /

VCH93/

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

31. BCIL / CA VALENTÍ /

VCH103/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Sebastià 8
353527, 4571900

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA VALENTÍ
S. XVIII-XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519409CF5731H0001HR
140 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Casa benestant de la segona meitat del segle XIX, que manté elements d’èpoques anteriors, com ara la portalada de la
planta baixa, que correspon com a mínim al segle XVIII. L’edifici va adquirir l’aspecte que mostra actualment, en la
segona meitat del XIX, quan es modificà la façana, refent-la seguint l’estil neoclàssic, amb columnes, capitells,
motllures, cornises decoratives, balustres, etc. Malgrat que els baixos i el segon pis han estat força modificats en la
segona meitat del segle XIX, el pis noble, el primer, es manté intacte i conserva la distribució i decoració pròpies de
les cases benestants vallenques de la segona meitat del XIX.
1. Visió general 1

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a3
2. Façana

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 127/2416 (01/04/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.071

USOS PERMESOS:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH103
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana.
¬ Rehabilitació de la planta noble (primer pis). L’informe previ requerit determinarà el grau d’intervenció. Es
permetran, previ informe de la Comissió, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana al carrer de Sant Sebastià i tots els seus elements, la seva textura i cromatisme. Es
protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació: nucli d’escales, accés i distància entre els forjats.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents i
intervenció arqueològica al subsòl i la planta baixa, amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica. Aquest
informe haurà de fer especial èmfasi a la planta noble de l’edifici.

¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3. Detall remat façana

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

31. BCIL / CA VALENTÍ /
ALTRES DADES

VCH103/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4. Detall mènsules i capitell lateral
Font: Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

5. Remat balcons planta noble

6. Remat llosa de balcó planta noble

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

32. BCIL / CA CARRERAS (ESPARTERS) /

VCH62/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer d’en Simó – Carrer Major 6
353357, 4571950

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA CARRERAS (ESPARTERS)
S. XVIII-XIX / Moderna-Contemporània
Edifici entre mitgeres - casa pont
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3319926CF5731G0001DK
62 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici d’origen medieval, reformat en diferents moments al llarg de la seva història. L’aspecte que actualment presenta
la façana principal correspon als segles XVIII i XIX, tot i que els baixos foren completament reformats en el segle XX.
L’edifici inclou una de les dues cases-ponts del carrer d’en Simó, també d’origen medieval.

1. Visió general casa pont 1
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.118

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH62
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana en planta baixa del carrer Major.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la casa pont.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana de la planta baixa del carrer Major. Es protegeix també la composició
bàsica.d’aquesta façana.
Es protegeix també íntegrament l’edifici pont sobre el carrer d’en Simó, estructura i envolvent.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica.

¬ Rehabilitació de la casa-pont mantenint l’estructura i l’envolvent actual i seguint els eixos compositius marcats en el
planejament vigent.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general casa pont 2

32. BCIL / CA CARRERAS (ESPARTERS) /
ALTRES DADES

VCH62/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

33. BCIL / CARRER DELS METGES 23 /

VCH121/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges 23
353374, 4571795

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3318303CF5731G0001GK
74 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici amb planta de forma d’ela, amb façana al carrer dels Metges (la principal) i al carrer del General Reding.
L’immoble consta de baixos, entresòl i tres pisos superiors.
La façana del carrer dels Metges, malgrat ser la principal, és la més estreta, i mostra l’aspecte de la típica casa pagesa
o menestral vallenca dels segles XIII i XIX: una amplada de façana que no arriba als quatre metres, i una alçada de
planta baixa i tres o més pisos superiors (en aquest cas, comptant l’entresòl, arriba a un total de baixos més quatre
pisos).
Les obertures de la façana segueixen l’eix vertical fixat per la portalada dels baixos. Als baixos, hi ha la porta d’entrada
(que ho és conjuntament de l’aparcament privat de la planta baixa i de l’escala d’accés als pisos superiors), amb uns
muntants de carreus que segueixen fins emmarcar amb un arc rebaixat la porta balconera de l’entresòl, que té molt
poca volada i una barana de ferro del segle XIX. A la dovella central de l’arc hi ha una orla amb la data 1796).
El primer pis té un balcó que ressegueix gran part de l’amplada de la façana, La porta balconera és de llinda recta,
mentre que la barana és de ferro forjat i presenta una ornamentació pròpia del segle XIX. En el segon i el tercer pis
també hi ha un balcó amb barana del segle XIX (amb un dibuix senzill en la zona del sòcol) i porta balconera de llinda
reca, però segueixen un ordre decreixent, i per tant, a mesura que pugem els pisos, els balcons van perdent volada. La
façana està coronada per una cornisa amb motllures. La façana del carrer dels Metges conserva restes de la pintura que
la decorava en el segle XIX, especialment a l’alçada dl primer pis, on hi ha bona part de l’emmarcament de la porta
balconera, amb unes sanefes verticals de color blau.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER DELS METGES 23
S. XVIII-XIX (1796) / Moderna -Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

1. Visió general carrer dels Metges

OBSERVACIONS:
(continua)

CATALOGACIÓ

2. Façana part superior

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 095/8053 (01/09/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.060

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH121
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana i els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits i de les fusteries no originals.

¬ Es permet la deconstrucció de la planta entresòl.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana al carrer dels Metges i els seus elements, especialment la composició, brancals i
arc escarcer (especialment la dovella central amb la data 1796), lloses de balcó, pintures decoratives i elements de
forja. Es protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació: caixa d’escala, accés i distància entre els forjats.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la comissió.

3. Façana baixos

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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33. BCIL / CARRER DELS METGES 23 /

VCH121/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La meitat de la casa que dóna al carrer del General Reding està formada per baixos, entresòl, dos pisos i golfes. A la
façana de la planta baixa també s’hi obre una porta d’accés als pisos superiors, que dóna pas a unes escales interiors.
Aquesta porta, estreta, està situada a l’extrem esquerra de la façana, al seu costat hi ha una altra porta d’accés a un
magatzem o aparcament.
Les obertures de la façana segueixen, més o menys, tres eixos verticals: els que fixen les dues obertures de la planta
baixa i un tercer situat a l’extrem dret de la façana, L’eix de l’esquerra està format per tres finestres que estan
pràcticament tapiades del tot, a excepció d’una finestreta de reduïdes dimensions, oberta en cadascuna d’elles, que
serveix per il•luminar la caixa d’escales. L’eix central té una finestra rectangular a l’entresòl i un balcó en cadascun
dels dos pisos següents. D’aquests, el del primer pis té amb barana de ferro forjat amb ornamentació del segle XVIII.
Finalment, a l’eix de la dreta s’hi obre una finestra a l’entresòl, mentre que els dos pisos següents tenen la finestra
tapiada. Pel que fa a les golfes, aquestes només tenen dues finestretes de reduïdes dimensions que actualment estan
tapiades. Damunt hi ha una cornisa amb motllures, de la que arrenca la barana d’obra del terrat. A l’extrem esquerre
d’aquest hi ha un cobert d’obra amb una finestra tapiada que dóna a la façana.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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34. BCIL / CA DASCA DEL CARRER DEL CARME /

VCH112/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA DASCA DEL CARRER DEL CARME
S. XIX (1800) / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Carme 4
353371, 4571873

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

3418602CF5731G0001PK
296 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Casa benestant construïda en els primers anys del segle XIX (a la clau de l’arc escarser de l’entrada principal hi figura
la data 1800), amb tot, és possible que mantingui elements anteriors. Consta de planta baixa, entresòl i dues plantes
pis. En bona part, l’aspecte actual de la façana de l’edifici, amb mènsules que suporten els balcons, cartel•les i
cornises, correspon, probablement a uns treballs de reforma realitzats en la segona meitat del segle XX, seguint l’estil
neoclàssic, que mantingueren com a mínim les obertures dels baixos. Malgrat que es tracta d’un edifici que en el seu
origen fou un habitatge unifamiliar, amb el pas dels anys ha acabat sent un edifici d’habitatge plurifamiliar.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 058/08/2415 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.074

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH112
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana i els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits i de les fusteries no originals.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana al carrer del Carme i els seus elements, especialment la portalada de fusta, brancals
i arc escarcer, cornises, mènsules i lloses de balcó, emmarcat de les obertures, elements de forja i remat de façana. Es
protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació: caixa d’escala, accés i distància entre els forjats.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents i estudi
arqueològic del subsòl i planta baixa (si existissin estructures originals) amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.
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2.

34. BCIL / CA DASCA DEL CARRER DEL CARME /
ALTRES DADES

VCH112/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3.

4.
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35. BCIL / CA GARRIGA /

VCH113/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Carme 20
353397, 4571848

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418609CF5731G0001RK
213 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, amb planta d’ela, fruit de la unió de dos immobles, el número 20 del carrer del
Carme i el número 12 del carrer dels Metges. En alçada consta de baixos i tres pisos superiors, tot i que probablement
també disposa d’alguna estructura soterrània. La façana principal, d’estil eclèctic, s’aixeca al carrer del Carme, on
presenta una composició simètrica força equilibrada, constituïda per tres eixos verticals, tots ells amb una obertura per
planta. A la planta baixa hi ha tres portals d’arc escarser amb base, brancals i dovelles de pedra, ornamentats amb una
motllures, mentre que els fragments de mur que queden compresos entre els brancals dels diferents portals estan
aixecats amb carreus. El portal de l’esquerra i el del centre tenen poc menys de la meitat inferior paredada, mentre que
a la meitat superior s’hi obre una finestra protegida per una reixa de ferro ornamentada. En el darrer portal, el de la
dreta, hi tenim una porta de fusta de dues fulles que s’obre a un vestíbul, el qual dóna accés d’una banda a la resta de
la planta baixa, i de l’altra a la caixa d’escales de l’edifici.
Els baixos estan separats del primer pis (la planta noble) per una cornisa amb motllures que ressegueix la façana a
l’alçada de les lloses de pedra del gran balcó corregut que ocupa la pràctica totalitat de la façana. El balcó està
suportat per sis grans mènsules de pedra, distribuïdes al llarg del balcó seguint els eixos que fixen els brancals de les
portalades de la planta baixa. L’ornamentada reixa de ferro forjat d’aquest balcó és la mateixa que es reprodueix a la
resta de balcons de la façana. Les portes balconeres, de llinda recta, estan emmarcades per una faixa arrebossada.
El primer pis està separat del segon per una cornisa amb motllures que ressegueix la façana a l’alçada de les lloses de
pedra dels tres balcons que trobem al segon pis. Tots ells tenen portes balconeres similars a les del primer pis. Una
altra cornisa, consistent en una faixa llisa, separa el segon del tercer pis. En aquest darrer hi trobem tres balcons d’una
volada inferior als del segon pis, i amb unes portes balconeres similars a les que trobem als altres pisos. Una cornisa
amb motllures i amb un ampit al damunt corona la façana. Els tres pisos superiors presenten decoració pictòrica, que
encara és força perceptible al primer pis, on hi veiem tres orles ornamentades situades als espais que separen les tres
portes balconeres. Les orles, situades de dalt a baix, són de diferents mides, essent la més gran l’orla central.
La coberta presenta una teulada de teules a la part més propera a la façana del carrer del Carme, que va descendent en
direcció a la façana. Darrera d’aquesta hi ha un terrat que ocupa la major part de la planta de l’edifici.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA GARRIGA
1867 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 059/8012 (01/10/1992)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.075

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH113
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura.
¬ Rehabilitació de la façana del carrer del Carme conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels
esgrafiats, de les textures i els cromatismes.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els elements de
forja, les portalades de fusta i altres elements ornamentals) i la seva textura i cromatisme.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.

2.
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35. BCIL / CA GARRIGA /

VCH113/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Pel que fa a la façana del carrer dels Metges, aquesta és estreta, i corresponia originàriament a un altre habitatge, del
qual en manté en gran part l’estructura que tenia al segle XVIII. La façana presenta una sola obertura central en la
majoria de les plantes. Als baixos hi ha un portal de llinda recta modern que substitueix una portalada més antiga,
mentre que al primer pis hi ha un balcó del segle XVIII, amb una ornamentada barana de ferro forjat i una porta
balconera amb coronament arquejat còncau, típic de les portes balconeres vallenques d’aquell segle. Al segon pis hi
ha un altre balcó del segle XVIII, similar al del primer pis, però de menor volada i amb la porta balconera una mica més
baixa. El tercer pis fou transformat en algun moment del segle XX, tot substituint la finestra original de les golfes del
segle XVIII, per tres finestres de llinda arquejada i barana de ceràmica. Al damunt hi tenim el coronament de la façana,
amb una cornisa decorada amb una sèrie de petites mènsules, mentre que a sobre de la cornisa hi ha la barana del
terrat, que segueix el mateix model que trobem a les baranes de les finestres del tercer pis. La coberta d’aquesta part
de l’edifici consisteix en una teulada de teules d’un sol aiguavés que va descendent en direcció a la façana del carrer
dels Metges.
Cal destacar l’interior de la part de l’edifici que correspon a l’antic immoble del número 20 del carrer del Carme, ja que
conserva força sencera l’estructura i distribució original de la segona meitat del segle XIX, d’aquesta casa de família
benestant.
DADES HISTÒRIQUES
El número 20 del carrer del Carme s’alça en un espai que fou urbanitzat en el segle XIII, com a conseqüència del
creixement del nucli inicial de la Vilaclosa, seguint com a eixos els camins que sortien d’aquest, com fou el cas del
carrer del Carme, que inicialment era un antic camí que permetia creuar el torrent del Catllar. Mentre que els espais
que quedaven compresos entre aquests camins també foren urbanitzats. A mitjans del segle XIII, tan sols estava
urbanitzada la meitat superior del carrer del Carme, però la fundació del convent del Carme (a l’actual plaça del mateix
nom) l’any 1321, convertirà aquest carrer en la via de comunicació entre el mencionat convent i la vila, i n’impulsarà la
urbanització, que a la dècada dels anys setanta del segle XIV ja havia arribat pràcticament a la cruïlla amb l’actual
carrer de Sant Francesc. A partir del segle XIV el carrer del Carme va passar a rebre la denominació que manté
actualment, mentre que el carrer dels Metges, que naixia del carrer del Carme, rebia el nom de carrer del Forn del
Carme. En el segle XVII la meitat superior del carrer del Carme (la que queda compresa entre el carrer de la Carnisseria
i el dels Metges), va adoptar el nom de carrer de Sant Jaume, mentre que la segona meitat del carrer conservava l’antic
nom medieval del Carme, fins que en la segona meitat del segle XIX la totalitat d’aquesta via pública va recuperar el
nom de carrer del Carme. Pel que respecta al carrer dels Metges, aquest adoptà el nom de carrer dels Sants Metges en
algun moment del segle XVII, el qual s’ha mantingut fins l’actualitat com a carrer dels Metges.
Pel que respecta a l’edifici de Ca Garriga, ens trobem davant de dos immobles d’èpoques diferents. Així, el número 12
del carrer dels Metges, aquest correspon a un habitatge unifamiliar del segle XVIII, del qual encara en conserva
diversos elements a la façana, com és el cas dels balcons. En canvi, el número 20 del carrer del Carme es tracta d’un
edifici de nova planta construït entre els anys 1867 i 1870 (després d’enderrocar les cases que ocupaven l’espai on
s’aixeca), pel notari, natural d’Anglesola, Miquel Garriga i Prats. La notaria de Miquel Garriga estigué establerta en
aquesta notable casa de família benestant, que des d’aquells anys ha estat l’habitatge de la família Garriga, els quals hi
incorporaren el número 12 del carrer dels Metges.

3.

Bibliografia
MARTINELL BRUNET, C. (1972): Valls, segle XIX, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

4.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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36. BCIL / CA BELLA (CA CATALÀ) /

VCH74 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Tomàs Caylà 1-Costa del Puntarró 2b (Pl. De les Garrofes)
353304, 4571836

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3318102CF5731G0001ZK
219 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Notable exemple de casa benestant de la segona meitat del segle XIX. Inicialment es tractava d’un habitatge unifamiliar,
que amb el temps ha esdevingut plurifamiliar, destinant-se també una part dels baixos a usos comercials. Tret de
l’afegit, en un moment posterior, d’una tribuna a la façana de la plaça de les Garrofes (Vives Castellet), l’edifici manté
les façanes originals, amb una decoració amb abundants elements clàssics, com ara pilastres amb capitells i timpans,
i conserva força intacte gran part de l’estructura interna de l’edifici.
Consta de planta baixa i tres plantes més. En la façana que dóna al carrer Tomàs Caylà, hi ha la porta d'accés als
habitatges, d’arc de mig punt i emmarcada per dues columnes clàssiques adossades a la façana. Els eixos compositius
de les façanes així com les cantonades, estan emmarcats també per pilastres amb capitells d’ordre clàssic. La façana
presenta encoixinats amb simulació de carreus a les plantes superiors i un aplacat de pedra emmarcant la porta
d’accés als habitatges.
L’any 1950 l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet en reformà la façana de la Plaça de les Garrofes afegint a la
planta primera i segona de la part central de la façana, una tribuna de cinc cares. La tribuna, suportada per tres
mènsules i acabada amb coberta de teula, és d’un estil proper al racionalisme, amb ornamentació geomètrica i unes
grans torretes circulars a la base de les arestes del primer pis de la tribuna, que no s’adiuen amb la composició de la
façana neoclàssica.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA BELLA
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici en cantonada
Habitatge
--Regular-Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió general 1

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 128/8073 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.054

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH74
BCIL
B.PARCIAL

2. Façana 1

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements, textures i cromatismes.
¬ Deconstrucció de la tribuna condicionada a la recuperació de la façana original de l’edifici neoclàssic.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixem íntegrament les façanes principal i tots els seus elements, especialment els eixos compositius i
formalisme de les obertures, lloses de balcons, barbacana, elements ornamentals, reixes i baranes de forja, així com
les textures i pintures decoratives de les façanes.
Es protegeix també la volumetria general, l’estructura de plantes actual i l’estructura bàsica interior.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents i d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.

3. Façana 2
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36. BCIL / CA BELLA (CA CATALÀ) /
ALTRES DADES

VCH74 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
SECALL GÜELL, G.: “Els mestres i l’antic Estudi de Valls”. A Cultura, Nº433, setembre del 1984, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fons Vives.

4. Porta Principal
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37. BCIL / CA CATALÀ /

VCH90/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 52 – Carrer Sant Sebastià 2
353521, 4451935

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519208CF5731H0001XR
116 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un edifici d’habitatges que va ser reformat el 1885 quan n’adquirí l’aspecte actual. L’estructura i l’aspecte
formal que presenta actualment és el mateix que presentava en concloure l’obra als anys noranta del segle XIX. Les
úniques modificacions que es poden observar a la façana són l’eliminació de les mènsules del balcó corregut de la
primera planta a causa d’una actuació barroera en col·locar un cablejat a la façana fa pocs anys.
Es tracta d’un edifici plurifamiliar en cantonada de forma lleugerament trapezoidal i 116 m² de superfície, consta de
planta baixa i quatre pisos d’alçada. Aprofitant la baixada que fa el carrer Sant Sebastià, la planta baixa queda dividida
en dos pisos en aquest punt, donant lloc a un entresòl que ocupa aproximadament la meitat de la planta. Tant l’entresòl
com les altres quatre plantes són habitatges, actualment desocupats excepte el principal. Els baixos del carrer de Sant
Antoni estan ocupats per una tintoreria, els del carrer Sant Sebastià pel magatzem d’aquesta.
La planta coberta queda dividida pel badalot de l’escala, en dues parts: coberta inclinada de teula àrab tradicional d’un
aiguavés cap al carrer de Sant Sebastià i terrat pla a la part del carrer de Sant Antoni.L’estructura vertical és de parets
de càrrega, els sostres són unidireccionals amb jàsseres de fusta de gran secció i cabirons.
La composició de la façana respon a l’estil eclèctic propi del segle XIX. És de composició simètrica i organitzada en
faixes horitzontals amb cornises a l’alçada de cada forjat que descriuen el caràcter diferenciat de cadascuna de les
plantes. Les obertures segueixen quatre eixos compositius al carrer Sant Sebastià i dos al carrer de Sant Antoni, des de
la planta baixa fins a la planta quarta.
Les obertures de la planta baixa i l’entresòl, són portalades emmarcades per brancals de carreus i arc rebaixat, excepte
la de l’entrada a l’edifici – que correspon al segon eix compositiu del carrer de Sant Sebastià - i que dóna pas a
l’escala que és molt més estreta i de llinda plana, però igualment emmarcada. A la part superior de la porta de fusta hi
ha una reixa de ferro forjat amb l’inscripció MR i la data 1894, que dóna llum i ventilació natural a l’entrada.
Les obertures de la resta de plantes són balconeres de llinda recta que surten als balcons de cadascuna de les
estances. El balcó de la cantonada de la primera planta – principal – és corregut i abraça les dues obertures més
properes de cada façana. La resta de balcons corresponen només a una obertura i van decreixent a mesura que anem
pujant. Les baranes són de barrots treballats de ferro forjat propis d’aquesta època.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA CATALÀ
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.034

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ALTRES PROTECCIONS:

2.

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH90
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

1.

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, especialment els eixos compositius i el formalisme de
les obertures, lloses de balcons, elements ornamentals, baranes i reixes de forja, així com textures i cormatismes
originals.
Es protegeix també la volumetria general i l’estructura de plantes actual.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe
dels valors patrimonials existents i d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents

3.
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37. BCIL / CA CATALÀ /

VCH90/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana està ricament ornamentada, amb un revestiment continu de morter de calç amb simulació de carreus;
emmarcament de les obertures dels balcons amb una faixa repujada i ornamental, que en el cas de la primera planta
està coronada per una llinda decorativa amb forma de frontó ornamentada amb volutes i una palmeta orientalitzant;
mènsules decoratives sota cada llosa de balcó, que van canviant de forma en cada planta; emmarcat de la cantonera de
l’edifici; i cornises treballades que recorren la façana separant cadascun dels diferents pisos i la coberta.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara s’aixeca l’immoble de Ca Català estava edificat des de l’època medieval. L’ocupava un mínim de dues
cases unifamiliars, amb la tipologia típica de casa menestral o pagesa vallenca, amb façana estreta i una alçada que va
anar pujant al llarg dels segles. L’any 1885, ambdues cases, que en aquell moment corresponien al n. 64 del carrer de
Sant Antoni (que comprenia la major part de l’immoble actual) i al n. 2 del carrer del Bestiar (que corresponia a l’espai
que emmarca el darrer arc de la planta baixa de l’actual façana lateral d’aquest edifici, tot baixant pel carrer de Sant
Sebastià), pertanyien al mateix propietari, el vallenc Miquel Ribé i Porta. El 18 d’agost d’aquest any, el propietari va
presentar a l’Ajuntament de Valls, una primera sol·licitud d’obres de reforma de la casa cantonera, el número 64 del
carrer de Sant Antoni. Aquestes es limitaven a la modificació de la façana lateral d’aquest edifici, la del carrer del
Bestiar, sense incloure el n. 2 d’aquest carrer. Segons l’alçat adjunt al projecte observem que l’edifici que s’hi aixecava
en aquell moment constava de planta baixa, entresòl, dues plantes pis i golfes amb coberta inclinada cap al carrer de
Sant Antoni, rematada per una cornisa. A la planta baixa s’hi obria una porta i una finestra i a la resta de pisos s’hi
obrien dos balcons (un a l’entresòl i l’altre al primer pis) i set finestres. De la façana principal, que correpon a la del
carrer de Sant Antoni no en tenim dades, ja que no fou modificada en aquesta intervenció.
La modificació del 1885 té com a objectiu reestructurar i endreçar la composició de buits de la façana lateral, creant
tres eixos compositius verticals buscant la simetria que no tenia la façana de la casa existent. En aquest sentit, trobem
que elimina la planta entresòl i manté les altres plantes pis i les golfes sense afectar la coberta. El projecte s’estructura
en base a un eix vertical central que ens vindria indicat per l’obertura a la planta baixa d’una porta estreta que donaria
accés a la caixa d’escales. Aquest eix continuaria en els pisos superiors, amb golfes incloses, amb l’obertura d’una
finestra per pis. A cada costat de l’eix central hi trobem un altre eix vertical compositiu amb l’obertura en planta baixa
d’una portalada amb arc rebaixat, mentre que als pisos superiors s’hi obrien balcons a excepció de les golfes, on degut
al pendent de la coberta només va poder obrir una finestra (a més de la corresponent a l’eix central) a l’eix lateral
esquerra de la façana.
Aquesta transformació de la façana respon a la implantació d’un nou tipus d’habitatge que comencem a trobar a Valls,
a la segona meitat del segle XIX, en contraposició a la secular casa tradicional destinada a acollir una sola família, que
va predominar fins les darreres dècades del segle XIX. Ens referim als edificis d’habitatges plurifamiliars, construïts
originàriament per a aquesta funció. Amb tot, des de mitjans del segle ja es començaven a transformar algunes cases
preexistents, normalment unint-ne dues de tradicionals, adaptant-les per a aquest nou ús.
A grans trets, el nou model d’habitatge, que podríem considerar el precursor del bloc de pisos actual, consistia en el
bastiment d’una casa, ocupant normalment l’espai de dues o més del tipus tradicional (ja sigui transformant aquestes o
aixecant-la de nou). En aquest model, cada planta pis (i l’entresòl en cas que n’hi hagués) estava dissenyada per a que
hi visqués una família, disposant de cuina, menjador, habitacions, alcoves, etc., o bé, si les dimensions de la planta ho
permetien, aquesta es trobava dividida en dos habitatges per planta. La planta baixa comptava amb un o diversos locals
comercials o magatzems, que disposaven de portals d’accés propis, mentre que per una porta normalment estreta
s’accedia a l’escala comunitària. Sovint aquests immobles tenien un pis noble, generalment el primer o el segon, de
major alçada que els altres, que ocupava tota la superfície de la planta. Normalment la coberta de l’edifici consistia en
un terrat pla comunitari, o bé estava dividida en una part de terrat i l’altra de coberta inclinada. Paral·lelament trobem
cases del tipus tradicional que s’adaptaren a aquest model, obrint una petita porta en un extrem per accedir a l’escala,
transformada en comunitària i convertint en independents els diferents pisos.
Tornant a l’edifici de Ca Català del carrer de Sant Antoni, ens trobem que al cap de pocs anys de la reforma de la
façana lateral, el propietari, Miquel Ribé i Porta, va engegar un segon projecte que convertia l’immoble en un edifici de
nova planta, enderrocant la major part de l’edifici existent i conferint-li l’aspecte i l’estructura que ha perdurat fins a
l’actualitat. Així, malgrat que no es conserva el projecte d’obres de l’edifici n. 52 del carrer de Sant Antoni, si que s’ha
conservat altra documentació que ens permet datar-lo. Les obres s’iniciaren a començaments del 1894, després de
que el propietari “pidió y obtuvo permiso de este Ayuntamiento para derribar y construir de nuevo su referida casa
señalada con el número 64”. El 16 d’abril d’aquell any la casa ja estava enderrocada, i en aquella data el mestre

d’obres de l’Ajuntament, Magí Castellet, va traçar l’alineació que havia de seguir la façana a construir al carrer de Sant
Antoni, iniciant-se tot seguit la construcció del nou immoble, tal com va deixar constància el propietari a la reixa
superior de la porta d’entrada, amb les inicials MR i la data 1894.
L’alineació s’havia d’ajustar al “Plano Geométrico General de la Villa de Valls” del 1851, primer projecte d’ordenació
urbanística general de la vila, obra de l’arquitecte tarragoní Ignasi Jordà, aprovat per l’Ajuntament el maig del 1853. En
ell hi trobem les rectificacions que aquest proposava pels carrers existents i el traçat dels nous que estructurarien les
futures àrees de creixement, l’eixample. Dins del nucli històric i en altres punts com la Muralla de Sant Antoni, el
projecte tendia a eixamplar alguns carrers i sobretot a deixar-los rectes dibuixant sobre el plànol línies que eliminaven
els angles i sortints existents en la majoria de les vies públiques. Així una gran quantitat d’edificis es trobaren amb que
havien de fer avançar o retrocedir la seva façana, sovint en una distància propera al mig metre. Aquest darrer fou el cas
de l’edifici de Ca Català, tal com podem comprovar en la façana del carrer de Sant Antoni, la qual avança prop de mig
metre respecte a l’actual n. 50 del mateix carrer. La nova alineació d’aquesta façana va portar problemes al propietari,
ja que diversos veïns es queixaren en considerar que no s’ajustava al pla geomètric i la feia avançar massa. Els
esmentats veïns iniciaren un recurs al Governador Civil en data 11 de maig de 1894 per tal de fer rectificar l’alineació,
en un moment en el que aquesta façana s’havia aixecat uns 6 o 7 metres (segons van fer constar els denunciants en el
document). Finalment el propietari continuà amb les obres mantenint l’alineació marcada per Magí Castellet.
La construcció del nou immoble s’allargarà com a mínim fins ben entrat el 1895, dotant-lo de l’estructura i aspecte
que presenta actualment. Així l’edifici passava a tenir planta baixa, un entresòl que ocupava part de la planta i quatre
plantes pis, essent la primera la planta noble. Poc després, potser mentre encara no s’havien acabat les obres de
construcció, en Miquel Ribé va iniciar una segona i darrera fase en la construcció d’aquest immoble, afegint-li l’antic
n. 2 del carrer de Sant Sebastià – que també era de la seva propietat -, tal com consta en la sol·licitud de llicència
d’obres de data 8 de març de 1896, uniformant-lo amb el n. 64 del carrer de Sant Antoni tant pel que fa a obertures
com a alçades de pisos, creant una unitat compositiva i de planta. Amb aquest objectiu per tal d’ajustar-lo a l’alçada
del n. 64, va haver d’aixecar l’espai corresponent a la cinquena planta del n. 2, que tenia una amplada de façana d’uns
3,50 metres1. Pel que podem observar en l’alçat del projecte, la façana de l’antiga casa tradicional, s’adaptava pel que
respecta a obertures, al mateix model compositiu de la resta de la façana, creant una unitat. L’ornamentació de les
façanes seguia l’estil eclèctic propi del moment, i probablement fou la darrera intervenció, un cop acabades les
façanes i l’interior de l’immoble unificat. Respecte a qui fou l’arquitecte que projectà aquest immoble, ja hem dit que
no es conserva el projecte de l’any 1894, però disposem del projecte del 1896, signat per José Revoltós mestre
d’obres, que dissenyà aquesta part i molt probablement ja ho havia fet amb el projecte del 1894.
Pel que respecta al nom actual de l’immoble, aquest es deu al fet que durant bona part del segle XX els baixos
estigueren ocupats per la farmàcia de “Ca Català”.

4.
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38. BCIL / CA L’AVELLÀ /

VCH117/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges 5 – Carrer del Carme
353428, 4571846

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418801CF5731G000
195 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca l’Avellà fou construït en els darrers anys del segle XIX, seguint un projecte de l’arquitecte tarragoní
Ramon Salas i Ricomà . D’estil eclèctic, és un edifici entre mitgeres de planta pràcticament quadrada, que fa cantonada
entre els carrers dels Metges i del Carme. Les dues façanes són idèntiques quant a les obertures i la seva distribució.
Té planta baixa, entresòl i tres plantes pis. La façana és tractada de diferent manera segons l'alçada on ens trobem.
La planta baixa i l’entresòl, construïts completament amb carreus de pedra, formen un conjunt compositiu inscrit en
quatre arcades per banda, amb motllures als muntants i arc rebaixat. El ritme d’aquest conjunt compositiu està trencat
per la divisió horitzontal de les baranes de ferro que marquen l’entresol. La meitat interior d’aquestes arcades
correspon a la planta baixa, en les que s’obren quatre portes a la façana del carrer dels Metges (la segona més propera
a la cantonada de l’edifici és la porta d’accés al vestíbul i a la caixa d’escales). En canvi, la façana del carrer del Carme
s’hi obren finestres rectangulars protegides amb una reixa de ferro treballada. La meitat superior de les arcades
corresponen a l’entresol, s’hi obren balcons de molt curta volada, amb barana de ferro, que utilitzen com a muntants i
coronaments de les seves portes els propis dels arcs on estan emmarcats.
El primer pis, la planta noble, amb una alçada de sostre superior a la dels altres pisos, presenta quatre portes
balconeres a cada costat, que permeten accedir a un balcó corregut que ressegueix les dues façanes de l’edifici.
Aquesta balconada disposa de diverses mènsules que, situades sota el balcó, a cada costat dels muntants de les
portes i coincidint amb l’eix dels brancals dels arcs de planta baixa, ajuden a suportar-lo. Les portes balconeres són
d’arc rebaixat, amb muntants i llinda de pedra, de la mateixa manera que la decoració motllurada que emmarca aquesta
darrera, en la que hi trobem fulles d’acant. El segon pis presenta quatre portes balconeres, amb el seu respectiu balcó,
a cada façana. Les llindes d’aquestes portes estan motllurades i decorades amb un petit esgrafiat. A l’alçada dels
balcons hi ha dues motllures decoratives que ressegueixen les façanes i separen el primer del segon pis, mentre que
una altra motllura similar separa aquest pis del tercer.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA L’AVELLÀ
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

1. Carrer del Carme

(continua)
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 093,094 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.057

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH117
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixem íntegrament les façanes principal i tots els seus elements, especialment els eixos compositius i
formalisme de les obertures, portalades de fusta, lloses de balcons, barbacana, elements ornamentals, reixes i baranes
de forja, així com les textures i pintures decoratives de les façanes.
Es protegeix també la volumetria general, l’estructura de plantes actual i l’estructura bàsica interior (caixa d’escala...)
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents i d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.
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2. Carrer dels Metges

38. BCIL / CA L’AVELLÀ /

VCH117/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Al tercer pis s’obren quatre finestres a cada costat. La llinda d’aquestes finestres està emmarcada per una imposta que
recorre les dues façanes. Finalment una cornisa amb motllures corona les façanes. La cantonada de l’edifici presenta
una simulació de carreus arrebossats en els pisos superiors, mentre que la resta de la façana està decorada amb una
simulació de carreus esgrafiats. La façana d’aquest edifici cantoner solucionada amb la repetició d’un mòdul que és
igual als dos carrers, presenta un ritme decreixent en volums i graus d’ornamentació. Les llindes del primer pis estan
motllurades amb fulles d'acant, al segon hi ha un petit esgrafiat, i el tercer està delimitat per una imposta que recorre
tot la façana. L'edifici és de pedra i maó, arrebossat, i acabat amb cornisa.
Arquitecte:

3.

Ramon Salas i Ricomà (1846-1926)
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39. BCIL / CA MONTSERRAT-LLOPIS (Ca Porta – Ca la Mirona) /

VCH71/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Tomàs Caylà 9-11
353274, 4571843

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3318701CF5731G0001DK
402 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA MONTSERRAT-LLOPIS (CA PORTA – CA LA MIRONA)
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Regular - Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Casa benestant de la segona meitat del segle XIX. Posteriorment, ja ben entrat el segle XX es convertí en un edifici
d’habitatges plurifamiliars (avui deshabitats), amb baixos comercials. A més de conservar la façana original, d’estil
eclèctic, amb part de les pintures que la decoraven, també manté l’estructura interior. Sembla ser que la planta noble
té les parets o els sostres amb pintures de Galofré Oller, vallenc il•lustre.
L’edifici està a la cantonada entre el carrer Tomàs Caylà i el carrer de Sant Isidre i consta de planta baixa i tres plantes
pis. La façana principal és simètrica, la porta d'entrada (al centre) és àmplia i està totalment emmarcada amb elements
petris amb motllures, al centre hi ha una imposta. Als laterals hi ha dues obertures a cada costat, que corrreponen a
locals comercials. A la primera planta hi ha un balcó corregut que agafa les tres obertures centrals i dos balcons als
laterals, recolzats amb mènsules. A la segona i tercera plantes hi ha cinc balcons individuals recolzats de la mateixa
manera i amb una petita motllura a nivell de la llosa que recorre horitzontalment la façana principal. Les baranes són de
forja i totes les obertures estan emmarcades. La façana queda rematada per una ampla cornisa i l’ampit del terrat que
giren cap el carrer de Sant Isidre. Gairebé totes les obertures de la façana d’aquest carrer són cegues.

1. Visió general 1

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 129/8075 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.055

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH71
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements, textures i cromatismes, i de les
pintures de Galofre Oller de la primera planta.
¬ Es permeten noves obertures a la façana del carrer de Sant Isidre, aquestes hauran de fer servir els forats cecs
d’aquesta façana i mantenir-ne els eixos compositius.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edificació i la façana del carrer Tomàs Caylà amb tots eles seus elements
originals. Especialment els eixos compositius i formalisme de les obertures, portalades de fusta, lloses de balcons,
barbacana, elements ornamentals, reixes i baranes de forja, així com les textures i cromatismes originals.
Es protegeixen també íntegrament les pintures de Galofre Oller de la planta primera, i l’estructura bàsica interior (caixa
d’escala...)
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents i d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general 2

39. BCIL / CA MONTSERRAT-LLOPIS (Ca Porta – Ca la Mirona) /
ALTRES DADES

VCH71/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

40. BCIL / CA MOSSÈN PAU FIGUEROLA /

VCH67/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 4
353277, 4571923

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3219505CF5731G0001IK
326 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA MOSSÈN PAU FIGUEROLA
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici d’origen medieval, refet en la segona meitat del segle XIX, moment en que adoptà l’aspecte i estructura que
mostra actualment, convertit en un edifici d’habitatges plurifamiliar. La façana conserva part de la decoració pintada
original, mentre que a la part posterior encara existeix l’antic pati de la casa, que limita amb el carrer del Mur.
La casa consta de planta baixa i tres plantes pis. La portalada de l’accés és d’arc rebaixat de gran radi i brancals de
pedra. Als dos costats d'aquesta entrada, hi ha un parell de finestres, encara que la inferior està tapada. A la primera
planta, hi ha tres portes, que comuniquen amb un balcó que va de banda a banda de les parets mitgeres, amb un perfil
motllurat de base i una barana de ferro amb un dibuix de cercles que formen una sanefa a la part inferior. Al segon pis,
hi ha tres balcons en els quals pràcticament es repeteixen els muntants i les lindes de la planta primera. Al tercer pis,
hi ha tres finestres emmarcades perfectament. La cornisa es recolza en petites mènsules que es reparteixen
asimètricament.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 081/8026 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.114

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH67
BCIL
B. PARCIAL
C. INTEGRAL
C6. CARRER DE L’ESGLÉSIA

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements, textures i cromatismes, i del pati
posterior.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edificació i la façana del carrer de l’Església amb tots eles seus elements
originals. Especialment els eixos compositius i formalisme de les obertures, portalades de fusta, lloses de balcons,
barbacana, elements ornamentals, elements de forja, així com les textures, cromatismes i pintures originals.
Es protegeixen també l’estructura bàsica interior (caixa d’escala...) i de la façana del carrer del Mur, i el pati posterior
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents i d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

40. BCIL / CA MOSSÈN PAU FIGUEROLA /
ALTRES DADES

VCH67/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

41. BCIL / CA RIBAS /

VCH41/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Gonzàlez Alba 5 – Carrer Santa Anna 3
353564, 4572076

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521602CF5732B00
313 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Ca Ribas és un edifici d’habitatges plurifamiliars amb baixos comercials, construït en les darreres dècades del segle
XIX. L’edifici presenta una interessant façana d’estil eclèctic encarada al Pati i una façana posterior més senzilla, al
carrer de Santa Anna. Consta de planta baixa, entresòl i tres plantes pis a la façana principal, i entresòl i dues plantes
pis al carrer Santa Anna.
La façana principal és simètrica amb tres eixos compositius i balconeres a totes les plantes, les centrals són
gemminades amb una columna al mig. La planta primera té un balcó corregut recolzat en grans mènsules, que es van
reduïnt a les plantes superiors, emmarcades per impostes. L’eix central és el que dóna l’accés a la caixa d’escala que
està emmarcat per pilastres de pedra. Les baranes dels balcons són treballades de ferro fos i el revestiment és una
simulació de carreus. L’edifici està coronat per una cornisa amb mènsules decoratives i la barana del terrat que
combina parts cegues amb balustrades.

1. Façana carrer González Alba

DADES HISTÒRIQUES

EMPLAÇAMENT 1/2000

En aquest edifici hi va néixer el polític, filòleg i editor Manuel Gonzàlez Alba (Valls, 1894 – Barcelona, 1934), vallenc
il•lustre. Durant bona part del segle XX un dels pisos allotjà les dependències del Registre de la Propietat.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA RIBAS (antic Registre de la Propietat)
S. XIX / Contemporània / Eclètic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Comercial – Habitatge?
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 088/8020 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.023

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH41
BCIL
B. PARCIAL
VCH-P Placa commemorativa

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament es dues façanes i tots els seus elements, especialment eixos compositius i obertures,
emmarcats, elements de forja i ornamentals, així com textures, cromatismes i pintures decoratives. les obertures de
pedra de la planta baixa (portalada i porta amb llinda horitzontal), porta de fusta principal, baranes i lloses de balcons.
Es protegeix també l’estructura de plantes actual.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Façana carrer Santa Anna

41. BCIL / CA RIBAS /
ALTRES DADES

VCH41/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

42. BCIL / CA SERRA DE LA PLANA /

VCH48/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Nou 6-8
353568, 4572021

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620409CF5732B0001ZD
411 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA SERRA DE LA PLANA
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge / Industrial - Comercial
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Casa benestant construïda a mitjans del segle XIX. Es tractava d’un habitatge unifamiliar amb baixos comercials.
L’ornamentació de la façana és bàsicament d’esgrafiats. Els actuals corresponen al moment de la rehabilitació de la
façana, a finals del segle XX, i no es corresponen amb els que probablement hi havia en el segle XIX.
L’interior de l’edifici conserva la seva estructura original. És de remarca el vestíbul de l’escala de veïns, molt espaiós,
on aquesta està emmarcada per dues columnes dòriques, i un pati interior d’illa.

1. Façana

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

2.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.042

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH48
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de l’edifici, de la façana principal, vestíbul i
escala, i el pati interior.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements, especialment eixos compositius i obertures,
portalades de fusta, emmarcats, elements de forja i ornamentals, així com textures, cromatismes i pintures decoratives.
Es protegeix també l’estructura de plantes actual i el nucli d’accessos vertical.
No s’ha accedit a l’interior dels habitatge pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà
d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

¬ Es permetran, previ informe de la Comissió de patrimoni municipal, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat, sense afectar la volta d’escales.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE DE 2018

3.

42. BCIL / CA SERRA DE LA PLANA /
ALTRES DADES

VCH48/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE DE 2018

43. BCIL / CARRER TOMÀS CAYLÀ 14 /

VCH-140/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Tomàs Caylà 14, Valls.
353175, 4571665

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER TOMÀS CAYLÀ
S. XIV-XIX / Medieval - Contemporània
Edifici entre mitgeres en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3219513CF5731G
93m²
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
L’edifici número 14 del carrer de Tomàs Caylà, constitueix una de les cantonades d’aquest carrer amb el de l’Església,
on hi té la façana lateral. L’immoble presenta una planta rectangular, fruit de la unió de dos edificis independents al
segle XIX, que el va fer créixer pel carrer de l’Església en incorporar-hi una antiga casa de pagès o menestral d’una
sola obertura per planta. Està distribuït en alçada en planta baixa (tot i que pot ser que tingui algun cup o un celler
subterrani), entresol i tres pisos superiors. La coberta consisteix en un terrat estret que ocupa la major part del tram de
coberta més proper a la façana del carrer de Tomàs Caylà, seguit per una teulada de teules d’una sola aigua que va
descendent cap a la façana d’aquell carrer, i finalment per una segona teulada, que correspon a la casa del carrer de
l’Església incorporada a aquest immoble, que també és d’una sola aigua, però que va descendent cap a la façana del
carrer de l’Església.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

La façana principal, la del carrer de Tomàs Caylà, manté dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta
baixa, que li donen una estructura força simètrica. Als baixos trobem, a l’esquerra, el portal principal d’accés a l’edifici.
Es tracta d’una portalada d’arc de mig punt, amb impostes, aixecat amb brancals i dovelles de pedra decorats amb
motllures, que presenta una decoració en forma de mènsula a la dovella central. L’arc conté la porta, que arriba a
l’alçada de les impostes, on trobem una llinda llisa, que suporta una reixa ornamentada semicircular de ferro forjat, que
ocupa la part superior de l’interior de l’espai de l’arc. Al centre de la base d’aquesta reixa hi trobem la data 1888 i les
inicials P. F., que segurament fan referència al propietari de l’immoble en el moment de construir o reformar aquell
portal. Pel que fa a l’obertura de la dreta, aquesta és una porta de llinda recta, d’unes dimensions molt més reduïdes
que la porta principal, destinada al pas de persones.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

1.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH140
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores justificades de l’accessibilitat i de
les condicions d’habitabilitat.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior i relació entre plantes. Es
protegeixen íntegrament les façanes, balcons, obertures i els seus elements elements de pedra i forja, especialment la
portalada de pedra d’arc de mig punt i la reixa superior, i la cantonada de carreus.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

2.

¬ Es permet l’obertura justificada de noves finestres al carrer de l’Església seguint els eixos compositius i mantenint la
relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

43. BCIL / CARRER TOMÀS CAYLÀ 14 /

VCH-140/
Arxius

ALTRES DADES

Arxiu Municipal de Valls (AMV)

DESCRIPCIÓ (continuació)
Degut a les destacada alçada del portal principal, a la façana principal tan sols hi ha una obertura de l’entresol al costat
dret, damunt de la porta. En aquest cas es tracta d’una porta balconera amb un balcó de poca volada. Aquesta porta
balconera, com la resta d’obertures dels pisos superiors de les dues façanes de l’edifici, és de llinda recta i està
emmarcada per una motllura llisa decorativa. En el primer pis hi tenim dues portes balconeres, la de l’esquerra amb un
balcó de curta volada, i la de la dreta amb un balcó amb major volada. A diferència de la resta de baranes de la façana,
la d’aquest darrer balcó està ornamentada. En el segon pis s’obren dues balconeres, essent la de la l’esquerra la que
dóna accés a un balcó de volada inferior al de la dreta, mentre que el tercer pis presenta una finestra a l’esquerra i un
balcó a la dreta. La façana està coronada per una cornisa amb motllures que suporta l’ampit del terrat.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Cal remarcar la cantonada aixecada amb carreus, d’origen medieval, i que sembla indicar l’existència de dos moments
constructius. Pel que fa a la façana del carrer de l’Església, el fet de que el carrer vagi guanyant alçada, provoca que el
rasant d’aquest quedi aproximadament a l’alçada de l’entresol de la façana del carrer de Tomàs Caylà. Així, a l’alçada
de l’entresol, trobem dues finestres, de llinda recta, que ocupen part de l’espai on originàriament s’hi obrien portes, i
que fixen els eixos que segueixen la resta d’obertures de la façana. A l’alçada del primer pis, hi ha dues portes
balconeres amb balcons amb baranes ornamentades, mentre que en el segon pis hi tenim dues portes balconeres amb
els respectius balcons, dels quals tan sols el de la dreta té les baranes ornamentades. En el tercer pis s’obren dues
finestres, i finalment, degut a l’augment del rasant del carrer, tenim una finestra d’arc rebaixat, en un quart pis superior
(o unes golfes) que segueix l’eix de les obertures del costat dret.

4.

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on trobem el número 14 del carrer de Tomàs Caylà forma part d’un dels límits de l’antiga Vilaclosa, fet que el
converteix en una de les zones urbanitzades més antigues de Valls, vertebrada al llarg de l’actual carrer de l’Església a
la segona meitat del segle XII. En un principi, on ara trobem el número 14 del carrer de Tomàs Caylà, hi hauria dues o
tres cases medievals, aixecades probablement a la segona meitat del segle XII, i refetes o aixecades de nou al llarg
dels segles XIII o XIV. De fet, els carreus de la cantonada de la casa semblen correspondre a dos moments constructius
diferents, ambdós segurament d’època medieval. Hi ha la possibilitat que dins d’aquest immoble o a les seves parets
mitgeres es conservin altres elements medievals, com és el cas d’arcs. Ja que, fa uns 15 anys, en el moment
d’enderrocar les cases que l’envoltaven pel carrer del Mur i de l’Església, per tal d’aixecar-hi edificis de nova planta,
varen aparèixer un mínim de tres arcs gòtics, que foren destruïts.
L’edifici ha patit transformacions importants al llarg dels segles, entre les que destaca la incorporació a la part
posterior, d’una casa del carrer de l’Església. Aquesta ampliació va tenir lloc probablement al segle XIX, quan es
reformà la façana donant-li aproximadament l’estructura que mostra actualment, tot i que les dues obertures del tercer
pis de la façana del carrer de Tomàs Caylà eren finestres, i en comptes de la motllura que emmarca les finestres i
portes balconeres, les façanes estaven pintades amb simulacions de carreus i de porticons oberts, així com motllures
pintades, tal com es pot observar en una fotografia del 1897, conservada a l’Arxiu Municipal de Valls. La portalada
actual, o com a mínim la seva reixa, deuen correspondre a aquesta reforma del segle XIX. Posteriorment, a finals del
segle XX, l’edifici va adquirir l’aspecte que presenta actualment.

5.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.

6.

SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

44. BCIL / CA TELL /

VCH118/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Carme 31
353462, 4571814

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA TELL
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3418818CF5731G0001BK
118 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Ca Tell és una casa de família benestant del segle XIX.
És un edifici entre mitgeres que consta de planta baixa i tres plantes pis, i que probablement originàriament eren dos
habitatges que s’han annexionat. Malgrat que la clau d’un dels arcs dels portals de la planta baixa porta la data de
1816, l’aspecte actual de la façana correspon a una reforma de la segona meitat del XIX (amb esgrafiats i simulacions
de carreus), seguint l’estil neoclàssic.
Posteriorment a finals del segle XX s’hi afegí una tribuna, que trenca amb el conjunt de la façana. Pel que fa a l’interior
es conserva una sala i l’alcova del pis noble, amb la decoració original basada en pintures.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a3

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.076

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH118
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de l’edifici i de la façana principal i els seus
elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements (a excepció de la tribuna) especialment eixos
compositius i obertures, portalada de fusta, emmarcats, elements de forja i ornamentals, així com textures i
cromatismes. Es protegeix també l’estructura de plantes actual.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

44. BCIL / CA TELL /
ALTRES DADES

VCH118/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

45. BCIL / CA TOST /

VCH40/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Gonzàlez Alba 1 – Carrer d’en Bosc
353579, 4572092

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521604CF5732B0001BD
214 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges de planta aproximadament quadrada, que consta de baixos (actualment sense ús) i tres plantes
destinades a habitatge. Va ser construït en les darreres dècades del segle XIX. La façana al carrer González Alba està
formada per quatres eixos compositius i la façana al carrer d’en Bosc per tres eixos. La planta baixa té tres portals
idèntics a façana del carrer d’en Bosc i quatre més a la del carrer González Alba, tots ells amb muntants i arcs rebaixats
de pedra. L’accés a la caixa d’escales dels habitatges és al carrer González Alba, pel segon portal començant per la
dreta. Aquesta ocupa aproimadament la part central de l’immoble.
El primer pis té quatre balcons de volada curta a la façana principal i tres més a la del carrer d’en Bosc. Al costat del
quart balcó de la façana del carrer González Alba hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu del Àngels, formada per
una fornícula que conté la imatge votiva de la Mare de Déu amb el nen en braços, envoltada per dues columnes amb
capitells vegetals i un arc de mig punt. És possible que aquest element, perfectament integrat a la façana, hi fos
incorporat amb posterioritat a la construcció de l’edifici, està documentada des de l’any 1927.
El segon pis, la planta noble, té una alçada superior a la dels altres pisos. La façana té quatre balcons d’una volada
més gran a la façana principal, i tres més al carrer d’en Bosc. D’aquests darrers, el més proper a la cantonada de la
casa no es va arribar a obrir mai i només s’hi va fer l’obertura, que deurien tapiar abans d’acabar la construcció de
l’edifici. Pel que respecta al tercer pis, a la façana principal hi ha tres finestres geminades amb dues obertures petites
coronades per arcs i una columna al mig, mentre que l’obertura de més a l’esquerra és un balcó de volada curta. En
canvi, a la façana del carrer d’en Bosc hi ha quatre finestres del mateix tipus que les de la façana principal. Tots els
balcons tenen els muntants i les llindes d’arc rebaixat de les seves portes emmarcats amb rajola arrebossada per
damunt simulant pedra, fet que també trobem en les finestres del tercer pis. Les baranes dels balcons són de ferro i
presenten un dibuix simple. Les dues façanes estan decorades amb esgrafiats que simulen carreus, més remarcats a la
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA TOST
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 087/8019 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.25

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH40
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
VCH44. FORNÍCULA (BPU)
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)

1. Visió general 1

2. Façana González Alba

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.
¬ Es permet la modificació i la remunta de l’últim cos de façana del carrer d’en Bosch, sempre que que quedi
justificat per la recuperació de l’edifici.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i coberta), l’estructura i la volumetria general.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana i la seva textura i cromatisme.
Es protegeix íntegrament la fornícula i la imatge votiva.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual. Conservació de la porta
d’accés.
¬ Es permet la remunta d’una planta, reculada respecte les dues façanes.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3. Façana carrer d’en Bosch

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

45. BCIL / CA TOST /

VCH40/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
cantonada i en l’espai entre la tercera i la quarta obertura de cada pis de la façana principal, i unes franges horitzontals
amples que ressegueixen les façanes a l’alçada dels balcons simulant una motllura i separant cadascun dels pisos.
Finalment, la façana està coronada per una cornisa àmplia i una barana damunt d’aquesta (que fa funció de barana del
terrat de l’edifici, el qual ocupa tota la coberta). La barana combina ampits rectangulars amb espais oberts que allotgen
balustres. En conjunt les façanes d’aquest edifici cantoner, són equilibrades i simètriques, i s’emmarquen dins de
l’estil eclèctic.
4. Últim tram façana carrer d’en Bosch
DADES HISTÒRIQUES
Pel que respecta a la seva història, cal dir que inicialment no corresponia a diversos habitatges sinó que la distribució
actual és fruit d’una adaptació en aquest sentit de l’estructura original, que corresponia a la d’una casa benestant. Així,
en origen, els portals de la planta baixa donaven accés a magatzems, a excepció del que permetia arribar a la caixa
d’escales ( que fins fa unes dècades encara mostrava una pintura al fresc al sostre, que representava un petit paisatge).
El primer pis estava destinat al servei de la casa, a la cuina i al rebost, el segon era la planta noble, amb sostres alts
decorats amb motllures i elements orientalitzants on hi havia les diferents sales i els dormitoris de la família
propietària. Finalment, el tercer pis s’emprava com a golfes. En un petit celobert, a l’alçada del primer pis, hi ha el
rentador de grans dimensions que utilitzava el servei en la seva tasca diària. Més endavant, possiblement a
començaments del segle XX dividiren l’immoble en diversos habitatges: dos al primer i tercer pis i un al segon. En tots
ells instal·laren cuina i serveis, i col·locaren rentadors per a cadascun d’ells en uns coberts aixecats al terrat.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Detall façana i fornícula

6. Porta accés edifici

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

46. BCIL / CAL BLANCO /

VCH87/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 37
353489, 4571943

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CAL BLANCO
S. XIX (1890) / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519902CF5731G0001LK
126 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

Edifici de planta quadrada amb la façana encarada al carrer de Sant Antoni, Consta de baixos, en la seva major part d’ús
comercial, i quatre pisos superiors, dels quals els tres primers estan destinats a habitatge i el quart a golfes.
La façana és de composició simètrica, en la que les obertures segueixen els tres eixos verticals que fixen els tres
portals de la planta baixa. En els baixos s’obren tres portals del mateix model, amb brancals de carreus i art rebaixat. El
portal central correspon a l’entrada que dóna pas a la caixa d’escales que permet accedir als diferents pisos de
l’edifici. En aquest cas, el portal està parcialment tapiat, i només s’hi obre al centre, una porta estreta, amb una petita
finestra rectangular al damunt (en l’espai que hi ha entre el coronament de la porta i les dovelles de l’arc del portal)
tancada amb una reixa de ferro forjat que conté la data 1890 i les inicials J.C. en un medalló central. La funció
d’aquesta finestra és la de donar llum natural a l’accés a les escales de l’edifici. Els portals que flanquegen la porta
central, estaven destinats a usos comercials fins fa uns anys. Així, per exemple, el de la dreta allotjà el local comercial
de “Cal Blanco”, que dóna nom a l’edifici. Avui, tan aquest local, com la resta de l’immoble estan deshabitats i sense
ús. A més dels portals, en l’espai comprés entre el portal de l’esquerra i el central, hi ha una finestra rectangular que
dóna llum natural a una part dels baixos. La finestra està tancada per una reixa de ferro forjat amb una tipologia
ornamental pròpia de les darreres dècades del segle XIX.
Els baixos estan separats del primer pis per una motllura que ressegueix la façana a l’alçada dels balcons. Aquesta
separació ornamental també la trobem en el segon i el tercer pis. En el primer pis hi ha tres balcons amb portes
balconeres de llinda recta, i baranes de ferro forjat que reprodueixen la forma de balustres. Aquest model de baranes,
que també robem en els balcons del segon i tercer pis també tenen tres balcons, que són idèntics als del primer pis.
En el quart pis, que no està separat del tercer per cap motllura, s’hi obren tres finestres pràcticament quadrades que
donen pas a la cornisa que corona la façana.
Cal destacar que a l’interior del primer pis es conserva una magnífica porta d’alcova policromada del segle XIX.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 041/8047 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.032

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH87
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

1.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, façana i tots els seus elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de Sant Antoni i tots els seus elements,
especialment eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, la seva textura i
cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació: nucli d’escales, accés i distància entre els forjats.
No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que té una porta d’alcova policromada al primer pis i una escala
quadrada de volta. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica. Aquest informe haurà de fer especial èmfasi a la planta noble de l’edifici.

¬ Es permet, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, el desplaçament dins del mateix immoble de la
porta d’alcova, si la millora de l’habitabilitat així ho requereix.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

46. BCIL / CAL BLANCO /

VCH87/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens del carrer de Sant Antoni són medievals, i el seu traç inicial degué començar essent un camí/real d'arribada
al primer nucli urbà que existí a Valls, amb el pas del temps, i arran dels successius eixamples, es transforma en una
via pública. Al segle XIV ha estava perfectament configurada. En un dels seus extrems, hi hagué un portal d'entrada
denominat Portal d'en LLobets, família de donzells vallencs, els quals hi tenien casa parada, i per aquesta raó, cap el
1313, era coneguda com a carrer de Berenguer de Llobets. Aquest nom degué tenir un caire molt eventual, ja que
sempre fou anomenat carrer de la Vilafranca, pel fet que la Universitat de Valls, en temps de descens demogràfici,
promulgava crides atorgant franquícies per què els nouvinguts s'establissin en aquella zona. a més la Universitat els
regalava les teules per l'edificació de l'habitacle.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

47. BCIL / CARRER SANT OLEGUER 3 /

VCH59/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Oleguer 3
353387, 4571951

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER DE SANT OLEGUER 3
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3420344CF5731G0001PK
156 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Casa benestant amb façana al carrer de Sant Oleguer i petit pati posterior, construïda a mitjans del segle XIX.
Posteriorment els baixos foren destinats a usos comercials. I els pisos superiors a habitatges plurifamiliars. Actualment
està deshabitada.
Conserva en perfecte estat l’elegant façana senyorial d’època, de composició simètrica, amb un abundant ús de
carreus als baixos, a més de l’emmarcament de les portes balconeres i l’existència de mènsules i cornises.
Fou l’habitatge d’una família benestant vallenca de la segona meitat del segle XIX.
Cal destacar que a l’interior del primer pis es conserva una magnífica porta d’alcova policromada del segle XIX.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.046

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH59
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana del carrer Sant Oleguer
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió municipal de patrimoni, dels elements no protegits

¬Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal amb tots els seus elements, especialment les obertures de pedra de la
planta baixa, portalades, emmarcament de pedra de les balconeres, ornamentacions, baranes i lloses de balcons. Així
com la seva textura i cromatisme originals.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior i la relació entre les plantes.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

¬Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió municipal de patrimoni

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

47. BCIL / CARRER SANT OLEGUER 3 /
ALTRES DADES

VCH59/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

48. BCIL / CA CLARIANA /

VCH102/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Sebastià 3
353542, 4571919

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA CLARIANA
S. XIX –XX / Contemporània / Modernista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
?
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519812CF5731H0001OR
165 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici plurifamiliar, amb la façana principal al carrer de Sant Sebastià. Edificat en un indret on s’aixecaven cases des
de l’època medieval, l’edifici actual fou construït en els darrers anys del segle XIX o primers del XX seguint l’estil
modernista, fet que es fa present en la forja dels balcons de l’entresol, la porta d’entrada i les pintures del sostre del
vestíbul d’accés a les escales, tots ells d’estil modernista.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.069

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH102
BCIL
B.PARCIAL
---

2.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, façana i tots els seus elements
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de Sant Sebastià i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, portalada de fusta,
vidrieres del primer pis, la seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació i l’estructura
de plantes.
Es protegeix també el vestíbul i les seves pintures. Es desconeix si a l’interior hi ha més elements de valor. Qualsevol
intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.

¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi arqueològic previ

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

48. BCIL / CA CLARIANA /
ALTRES DADES

VCH102/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

1.2.3. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

49. BCIL / CA DASCA-MORAGAS i MAGATZEMS CROS /

VCH20/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 1 – Muralla de Sant Antoni 10
353365, 4572019

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420803CF5732A0001XR
367 m² sòl
PRIVADA / PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA DASCA-MORAGAS i MAGATZEMS CROS
S. XIX –XX / Contemporània / Eclèctic - Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge - Industrial
Habitatge - Comercial
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’edifici del carrer de la Cort núm. 1, fou construït en les darreres dècades del segle XIX. Conserva la façana original,
amb la seva estructura i decoració d’estil eclèctic. Des del moment de la seva construcció manté l’ús com edifici
d’habitatges plurifamiliar. Els baixos, destinats a usos comercials, han estat durant bona part del segle XX la seu d’una
entitat bancària (Banc de Santander) i des de fa uns anys fa funció de dependències de l’Ajuntament. Actualment estan
desocupats. Durant la Guerra Civil, el primer pis d’aquest edifici també acollí part dels serveis de l’Ajuntament.
La part posterior de l’edifici, que limita amb la muralla de Sant Antoni correspon a un edifici de caràcter industrial
aixecat entre el 1922 i el 1924, seguint l’estil de noucentista, segons projecte de l’arquitecte Josep Maria Vives
Castellet (Valls 1888-1954). L’edifici era propietat de la Societat Anònima Cros. Aquesta edificació és el resultat de
construir sobre el carreró del Mur fent, d’aquesta manera, més ample la Muralla de Sant Antoni. Formava part d’una
entitat compositiva amb els números 10-14-16 de planta baixa i pis. L’edifici és simètric i consta de planta baixa i pis.
Té una façana molt llarga amb cinc eixos compositius; tres centrals, que són molt amples, i dos laterals amb obertures
més petites, amb un sol full i arc de mig punt. A la segona planta hi ha tres balcons, sense volada, amb dos fulls i una
barana treballada de ferro forjat. Aquests balcons també tenen arc de mig punt com també les finestres dels dos
extrems. Cada eix compositiu està emmarcat per pilastres (amb un total de vuit) de tota l’alçada de la façana acabades
amb un capitell ornamentat. El més característic de la façana són les vuit seudocolumnes que emmarquen les cinc
obertures referenciades i que ocupen les dues plantes. Corona la façana la barana del terrat que combina la
prolongació de les vull pilastres amb trams de balustrada.

CADASTRAL 1/1200 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan
1.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 067, 100/8067 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.005

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH20
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements.
¬ No es permet la remunta a la façana del carrer de la Muralla de Sant Antoni.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal amb tots els seus elements, especialment les obertures, portalades de la
planta baixa, emmarcament de les balconeres, baranes, lloses de balcons i elements ornamentals. Es protegeix també
la façana del cos edificat de la Muralla de Sant Antoni amb tots els seus elements. Es protegeixen també textures i
cromatismes originals, així com les pintures publicitàries decoratives de la Muralla de Sant Antoni.
Es protegeix també la volumetria general dels dos cossos edificats i l’estructura de plantes actual.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

2.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

49. BCIL / CA DASCA-MORAGAS i MAGATZEMS CROS /

VCH20/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954) dels magatzems Cros (1926)

Any:

1922-1924

DADES HISTÒRIQUES
L’empresa Societat Anònima Cros, va ser fundada l’any 1904 a Barcelona. Estava dedicada a la producció de
fertilitzants i tenia fàbriques i magatzems arreu de la geografia espanyola. La dècada dels anys 20 del segle XX, l’època
en què es construí el magatzem de Valls, l’empresa va experimentar una gran expansió.
Maximí González era el representant de l’empresa a Valls i va ser regidor de l’Ajuntament el 1917.
Bibliografia
ARNAVAT, A. – CABRÉ, T (2011): Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre. Difusió Cultural. Diputació de Tarragona.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.

3. Façana Muralla de Sant Antoni

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

50. BCIL / CA VILAMAJOR /

VCH24/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 18 – Carrer de la Peixateria
353451, 4572023

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA VILAMAJOR
S. XIX –XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3520501CF5732A0001UR
158 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

Edifici de planta més o menys rectangular, que fa xamfrà entre els carrers de la Cort i de la Peixateria. Està format per
soterrani, baixos d’ús comercial, dos pisos superiors i golfes.
El pis soterrani, format en bona part per cups ocupa gran part del subsòl de l’edifici. Actualment molts d’aquests cups
han desaparegut en ser habilitat aquell espai com a obrador de la pastisseria, després d’haver enderrocat els murs de
tancament de diversos cups i convertir aquell espai en sales àmplies.
La façana són de composició simètrica i foren aixecades seguint l’estil eclèctic. La façana principal, la del carrer de la
Cort, presenta tres portals a la planta baixa, que corresponen al local comercial. En la façana del carrer de la Peixateria
hi ha un altre portal similar a aquells, a tocar cantonada de les dues façanes de l’edifici, i tres més al llarg de la
façana, un dels quals (el següent cantoner), va ser parcialment tapiat deixant-hi oberta una finestra i una porta estreta
que dóna accés a les escales de l’immoble.
Les obertures dels pisos superiors segueixen els eixos verticals fixats per les portes dels baixos. Així la façana del
carrer de la Cort, té tres balcons a cada pis, mentre que en la del carrer de la Costa de la Peixateria, n’hi ha quatre, tots
ells sostinguts per mènsules decorades amb fulles d’acant.
Cada pis està separat del següent per una imposta que recorre la façana a l’alçada dels balcons. Les portes balconeres
són de llinda recta, que està decorada amb una motllura que emmarca una ornamentació floral esgrafiada. En la
cantonada, a l’extrem de la primera planta, el balcó és corregut i abasta part de les dues façanes. Els balcons del segon
pis són com els del primer però amb la volada menor.
Les golfes presenten finestres quadrades enlloc de balcons, les quals estan flanquejades per pilastres amb capitells
corintis, mentre que l’alçada de la base de les obertures hi ha una imposta ornamentada amb motllures que ressegueix
la façana i separa les golfes respecte el segon pis. Finalment la façana està coronada per una cornisa superada per
mènsules, i amb un voladís damunt de cadascuna de les obertures de les golfes.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 071/2421 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.008

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH24
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT

1. Visió general

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, façana i tots els seus elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
-Façanes de l’immoble, mantenint els seus elements ornamentals així com el seu cromatisme.
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les façanes i tots els seus elements, especialment: eixos compositius i
obertures, elements de forja i ornamentació, la seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica
interior de l’edificació i l’estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents amb un aixecament de plànols i
documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Visió general

50. BCIL / CA VILAMAJOR /

VCH24/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Aquest edifici data dels darrers anys del segle XIX. La seva construcció s’atribueix a l’arquitecte i mestre d’obres
J.Forés.
En aquesta casa hi va néixer el director i productor de cinema Ignasi Farrés Iquino (Valls, 1910 – Barcelona, 1994).
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

1.2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Façana carrer Peixateria

4.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

51. BCIL / CA CAMETA DEL PATI /

VCH33/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati 1
353534, 4572144

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521309CF5732B0001UD
164 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges de planta rectangular, que consta de baixos i tres plantes destinades a habitatge i una planta àtic
reculada. Va ser construït l’any 1924 i té una estructura i decoració pròpies de l’estil eclèctic. Actualment tot l’edifici
està desocupat.
La façana està formada per tres eixos compositius. La planta baixa té tres portalades, dues d’idèntiques d’arc de mig
punt i la tercera (que correspon a la tribuna) d’arc rebaixat, totes emmarcades amb pedra. La primera portalada, tocant
al n.3, correspon a l’accés a la caixa d’escales.
L’element més destacat és la tribuna de tres pisos, situada a l’últim eix tocant al carrer de la Cort. Està ornamentada
amb elements escultòrics (capitells, gàrgoles, baranes), balustres, forja i cartel·les amb decoració floral. Totes les
obertures de la tribuna en planta primera i planta segona són d’arc de mig punt, però de mida diferent segons la planta.
La resta de la façana té dues obertures per planta d’arc de mig punt que donen a dos balcons a la planta segona i
tercera, i un balcó corregut de volada més llarga a la planta primera. Les baranes dels balcons són de ferro i presenten
un dibuix simple. La façana està decorada amb esgrafiats que simulen carreus i emmarcats a les obertures.
Finalment, la façana està coronada per una cornisa amb petites mènsules i la barana del terrat de l’edifici. La barana
combina els muntants quadrats decorats amb baranes treballades de ferro forjat. La façana reculada de la planta àtic
també té alguns elements decoratius.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA CAMETA DEL PATI
1924 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap (habitatge)
Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

1. Visió general

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 111/2425 (01/01/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.17

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH33
BCIL
B.PARCIAL
C, AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del carrer de la Cort i tots els seus elements, especialment carreus, balconades,
tribuna, mènsules i arcada amb escut.
No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que hi ha pintures de l’època. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permet la remunta reculada respecte la façana. Aquesta haurà de tenir en compte la visual des del carrer de la
Cort.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols previ
amb documentació fotogràfica.

2. Tribuna

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

51. BCIL / CA CAMETA DEL PATI /
ALTRES DADES

VCH33/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Tribuna

Font Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

4. Façana 2

5. Detall façana

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

52. BCIL / CA CARTANYÀ /

VCH85/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 11
353415, 4571924

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419839CF5731G0001XK
188 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta més aviat quadrada, que per la part posterior s’encavalca amb altres edificis veïns. Consta de planta
baixa, entresol i tres pisos.
La façana dóna al carrer de Sant Antoni. Les obertures de la planta baixa i de l’entresol estan emmarcades per dues
grans portalades de llinda recta. En la meitat inferior d’aquestes hi ha les portes de l’edifici: a l’esquerra, hi tenim la
que dóna al vestíbul que condueix a la caixa d’escales de l’edifici, mentre que a la dreta hi ha la porta d’accés a la resta
de la planta baixa. A diferència de la primera, l’entrada de la dreta conserva la porta de fusta original, amb dues reixes
ornamentals de ferro forjat en la seva part superior. Ambdós portals són de llinda recta. La meitat superior de
cadascuna de les portalades està ocupada per un balcó de poca volada, arrodonit, format per una sèrie de motllures
que van guanyant amplada fins assolir tota la que té la portalada. Damunt el balcó hi ha una barana de ferro forjat
ornamentada. Pel que fa a les portes balconeres, aquestes són força amples, ja que tan el seu coronament com els dos
laterals queden emmarcats per la portalada.
Les dues portalades (i amb elles, les obertures dels baixos i de l’entresol) fixen els eixos compositius verticals
d’aquesta façana simètrica. Així trobem que en els pisos superiors hi ha dues obertures per planta. Totes elles són
portes balconeres de llinda recta, que en cas del primer pis donen pas a un balcó corregut que ocupa tota l’extensió de
la façana. Aquest balcó té una barana de ferro forjat amb la base ornamentada, que correspon a les darreries del segle
XIX o a començaments del XX.
El segon pis té dos balcons amb el mateix model de barana que el primer. En canvi, el tercer segueix l’ordre decreixent
típic de moltes façanes de cases vallenques, i té els dos balcons d’una volada més curta que els de segon pis. En
aquest cas, la barana de ferro és senzilla, sense motius decoratius. Damunt de les llindes de les portes balconeres del
tercer pis hi ha cornisa motllurada que corona la façana.
En conjunt, la façana mostra una decoració senzilla, basada en l’emmarcament de les obertures amb una franja de
color blanquinós, que també trobem a l’alçada dels balcons de cada pis, per diferenciar les diverses plantes de
l’immoble; i en cobrir la resta de l’espai amb una simulació de carreus feta damunt de l’arrebossat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA CARTANYÀ
S. XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

2.
Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.031

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH85
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, façana i tots els seus elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de Sant Antoni i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, la seva textura i
cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació i l’estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si a l’interior hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

52. BCIL / CA CARTANYÀ /
ALTRES DADES

VCH85/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

53. BCIL / CA GOMÀ (CA CARTANYÀ-BENET) /

VCH60/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Blat 7 – Carrer Sant Oleguer 1
353376, 4571959

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420345CF5731G000
202 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA GOMÀ (CA CARTANYÀ – BENET)
1912 / Contemporània / Modernista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici modernista aixecat l’any 1912 segons el projecte de l’arquitecte Ferré Puig, pel que fa al cos principal, encarat a
la plaça del Blat. L’edifici, destinat des del seu origen a habitatge plurifamiliar i locals comercials als baixos, conserva
perfectament la façana i l’interior amb tota l’estructura de l’època i la decoració modernista: esgrafiats, motllures,
treballs de forja i dels vidres... L’edifici arriba fins el carrer de Sant Oleguer, on hi té la façana posterior, dels segles
XVIII o XIX, en el número 1A. Aquesta fou reformada uns anys després del 1912 per l’arquitecte Cèsar Martinell seguint
l’estil modernista.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.003

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH60
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C3. PLAÇA DEL BLAT

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, les façanes i tots els seus elements.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del vestíbul i caixa d’escala amb tots els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les dues façanes amb tots els seus elements, especialment: eixos
compositius i obertures, tribuna, elements de forja i ornamentació, la seva textura i cromatisme. Es protegeix també
l’estructura bàsica de l’edificació i l’estructura de plantes.
De l’interior es protegeix íntegrament el vestíbul i l’escala amb tots els seus elements decoratius i ornamentals, així
com les rajoles vidriades del sòcol del pis principal, fusteries, vidres emplomats i paviments hidràulics.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

53. BCIL / CA GOMÀ (CA CARTANYÀ-BENET) /

VCH60/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fons Martinell.

4. Façana carrer Sant Oleguer
7.

8.

5.
13.

14.

9.

10.

6.
15.

16.

11.

12.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

53. BCIL / CA GOMÀ (CA CARTANYÀ-BENET) /

VCH60/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

53. BCIL / CA GOMÀ (CA CARTANYÀ-BENET) /

VCH60/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

54. BCIL / CA CLOLS /

VCH31/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 47 – Muralla de Sant Antoni 50
353501, 4572103

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA CLOLS
1943 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres-edifici emblemàtic civil
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3521320CF5732B0001YD
220 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici de família benestant de mitjans del segle XX. Fou construït l’any 1943, com a habitatge unifamiliar. La façana
principal, amb una gran tribuna al primer pis, es pot catalogar com a neoclàssica. Degut al fet de que encara resta en
mans de la mateixa família, l’interior de l’edifici, que disposa fins i tot d’oratori particular, ha sofert pocs canvis. Té
com elements més destacats les façanes, el vestíbul, la caixa d’escales, l’oratori i el pis noble.
La tribuna del primer pis que consta de nou finestres, set de centrals i de dues en cadascun dels laterals. Finestres que
tenen un amplit corb recolzat en sis petis balustres. La tribuna queda rematada per una cornisa ampla, que té vuit
impostes. A la segona planta, hi ha tres balcons, i, a la tercera, tres finestres tot plegat emmotllurat. A la quarta planta,
tenim un cos central format per uns grans finestrals que estan emmarcats per columnes coronades per unes enormes
copes.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 077, 102/8006 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.013

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH31
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT
C11. MURALLA SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent
2.

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, l’estructura bàsica interior, planta
noble i nucli d’escales.
¬ No es permet la remunta
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal amb tots els seus elements, especialment les obertures, portalades de la
planta baixa, tribuna, emmarcament de les balconeres, baranes, lloses de balcons i elements ornamentals. Es protegeix
també la façana del cos edificat de la Muralla de Sant Antoni amb tots els seus elements. Es protegeixen també
textures i cromatismes originals de les dues façanes.
Es protegeix també la volumetria general dels dos cossos edificats i l’estructura de plantes actual.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

54. BCIL / CA CLOLS /
ALTRES DADES

VCH31/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4. Façana Muralla de Sant Antoni

5. Façana Muralla de Sant Antoni

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

55. BCIL / CA GOMÀ DEL PATI /

VCH34/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521308CF5732B0001ZD
252 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta rectangular, amb façana a la plaça de El Pati i al carrer Muralla de Sant
Antoni. Consta de baixos i cinc plantes destinades a habitatge. La façana posterior té planta baixa i quatre plantes pis.
Va ser construït durant el primer terç del segle XX seguint l’estil noucentista.
La façana de la plaça El Pati és simètrica i està formada per tres eixos compositius. La portalada central de la planta
baixa correspon a la porta d'entrada i als dos laterals hi ha locals comercials, tots tenen els arcs amb motllura
rebaixats, Les portes balconeres dels pisos primer, segon, tercer i quart responen a un mateix disseny: muntants i
llindes lleugerament corbes, amb peces de pedra motllurades. Totes aquestes obertures tenen porticons exterior de
llibrets de fusta. El balcó de la planta segona és corregut i descansa sobre sis mènsules de pedra treballada amb
decoració clàssica. Els balcons de les altres plantes són lloses de balcó individuals per cadascuna de les obertures i
tenen dues mènsules. El dibuix de les lloses de balcó es prolonga al llarg de tota la façana a mode de cornisa
decorativa. Les baranes són de ferro forjat amb dibuix simple. Entre la quarta i cinquena planta hi ha la cornisa original
de pedra, amb sanefa i 8 mènsules. Tota la façana està arrebossada amb una simulació de carreus.
La cinquena planta i la lluerna corresponen a una remunta posterior, que ja estava construïda l’any 1951. Hi ha tres
finestres de gran obertura amb arcs rebaixats i baranes de balustres. La construcció queda rematada per una àmplia
cornisa volada de fusta que es recolza en quinze mènsules.
La façana que dóna al carrer Muralla de Sant Antoni, és eclèctica amb obertures “desendreçades” i de diferents etapes
constructives, segons la planta on ens trobem. La quarta planta correspon a una remunta posterior i està composada
per una galeria de quatre arcs, rematada per una barbacana amb mènsules de fusta i teules. Entre la tercera i quarta
planta hi ha la cornisa original de pedra. La textura d’aquesta façana és un gran carreuat abuixardat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA GOMÀ DEL PATI
S. XX (1r terç) / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge / Comercial
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati 2
353539, 4572154

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Façana plaça El Pati

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 112/8031 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.18

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH34
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)
C11. MURALLA DE SANT ANTONI (AMBIENT)

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana a la plaça El Pati i tots els
seus elements.
¬ Es permet la modificació de les obertures de la façana de la Muralla de Sant Antoni seguint els eixos compositius
establerts per la normativa vigent dins l’àmbit.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i coberta), l’estructura i la volumetria general.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana de la plaça El Pati i la seva textura i cromatisme.
Obertures originals i textura de la façana posterior i barbacana de pedra.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el material i formalisme actual. Conservació
de la porta d’accés.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Entrada principal

55. BCIL / CA GOMÀ DEL PATI /
ALTRES DADES

VCH34/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. Ca Gomà del Pati l’any 1951.
Fragment: Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

3. Fragment façana

4. Façana Muralla Sant Antoni

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

56. BCIL / CA JOVÉ /

VCH39/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati 17 – Carrer Gonzàlez Alba
353556, 4572103

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521815CF5732B000
142 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges originàriament unifamiliar, de planta més o menys quadrada, situat a la cantonada de El Pati amb
González Alba.. Consta de baixos comercials, actualment sense ús, i tres plantes destinades a habitatge. L’últim tram
de façana original del carrer González Alba té una planta menys i presenta una remunta reculada de dos pisos. Va ser
construït a la segona dècada del segle XX, seguint l’estil noucentista i ocupant l’espai de dues cases del segle XVIII en
un dels angles de les façanes de la plaça El Pati. L’edifici, manté la seva estructura interna i la façana original, una gran
tribuna central que presenta esgrafiats decoratius.
La façana a la plaça està formada per tres eixos compositius. La planta baixa té tres obertures, de les quals, la de la
dreta correspon a l'entrada de l'edifici. Una gran tribuna central de planta semioctogonal presideix la façana, ocupant
l'espai central del segon i tercer pis. És l'element més important de l'edifici. Construït en pedra, amb cartel·les
ornamentades i un esgrafiat al seu pla inferior. Hi ha tres balcons al primer pis i dos al segon i al tercer, a cada banda
de la tribuna. L'edifici es corona amb una important cornisa de pedra, de doble motllura i una barana de balustres amb
florons i elements ornamentals. Les obertures de les plantes primera, segona i tercera, estan emmarcades amb
simulació de carreus, les de la planta baixa amb emmarcat simple. La resta de la façana també està decorada amb
arrebossat simulant carreus. Les persianes de les balconeres són de llibret de fusta i les baranes són de ferro forjat
amb dibuix simple.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA JOVÉ
S. XX (1r terç) / Contemporània / Noucentista
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

1. Façana El Pati

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 116/2434 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.21

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH39
BCIL
B.PARCIAL
C, AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements,
textura i cromatisme.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements ornamentals, textura i cromatisme. Estructura i
volumetria general.
No s’ha accedit a l’interior, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permet la remunta reculada respecte les dues façanes.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Façana González Alba

56. BCIL / CA JOVÉ /
ALTRES DADES

VCH39/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Tribuna

4. Detall esgrafiats tribuna

1. Ca Jové l’any 1951.
Fragment: Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

5. Porta accés

Font Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

57. BCIL / CA LA MASSONA DEL PATI /

VCH36/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati 4
353554, 4572173

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521306CF5732B0001ED
244 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb façana a la plaça El Pati i al carrer Muralla de Sant Antoni, format per
planta baixa i tres pisos. És una de les construccions més notables entre les existents actualment a la plaça del Pati.
Edifici de família benestant, inicialment era un habitatge unifamiliar, construït l’any 1915 seguint les pautes de l’estil
noucentista, tot i que conserva elements propis del modernisme. Presenta una façana molt ornamentada, amb
elements clàssics, escultures, motllures, esgrafiats, i treballs de fojia. El vestíbul d’accés a la caixa d’escales de
l’edifici també està decorat amb elements modernistes i noucentista (pintura del sostre esgrafiats, relleus).
En la primera planta sobresurt una tribuna decorada amb columnes d'ordre compost, de les quals les centrals són de
secció circular i les dues extremes de secció quadrada. L'edifici s'acaba en un balcó cobert corregut al llarg de la
façana, que també es troba ornamentat per quatre parells de columnes coronades per capitells d'ordre jònic. Són
interessants els treballs de les baranes, de ferro forjat. Els materials emprats en la construcció són nobles: pedra i
marbre. El vestíbul conserva interessants elements decoratius modernistes i noucentistes (pintura sostre, esgrafiats,
relleus,...)
L'edifici, tot i inscriure's en el moviment modernista, empra en la seva ornamentació solucions academicistes
(columnes i capitells d'ordre compost, on les volutes i les fulles d'acant es transformen en motius florals gairebé
barrocs) o definidament noucentistes (esgrafiats interiors). Actualment la seva funció és la de vivenda plurifamiliar.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA LA MASSONA DEL PATI
1915 / Contemporània / Noucentista amb elements modernistes
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

1. Façana El Pati

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 114/2427 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.20

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH36
BCIL
B. PARCIAL
C, AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)
C11. MURALLA DE SANT ANTONI (AMBIENT)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.
Del vestíbul d’accés i de la caixa d’escales, a no ser que es justifiqui la impossibilitat d’adecuar l’edifici segons els
paràmetres d’accessibilitat.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes de la plaça El Pati i de la Muralla de Sant Antoni, i tots els seus elements i
ornamentacions, textura i cromatisme. Així com l’estructura de plantes i volumetria general.
No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que hi ha pintures de l’època, fusteries i sostres decorats. Qualsevol
intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permet la remunta reculada de la unitat edificatòria que dóna al carrer Muralla de Sant Antoni.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Tribuna

57. BCIL / CA LA MASSONA DEL PATI /
ALTRES DADES

VCH36/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

3. Planta baixa

1. Ca la Massona del Pati l’any 1951.
Fragment: Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

Font Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

4. Façana Muralla de Sant Antoni

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

58. BCIL / CA L’ORGA /

VCH84/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 4
353385, 4571908

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419105CF5731G0001XK
134 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta allargada en forma d’ela, que ha estat el resultat de la unió en un de sol de dos edificis preexistents:
un d’ells, encarat al carrer de Sant Antoni, i l’altre, amb una amplada de façana que arriba a la meitat de l’anterior, al
carrer de Santa Margarida. L’immoble actual té la façana principal al carrer de Sant Antoni. L’edifici està format per
planta baixa, entresol i tres pisos superiors, en el cas de la meitat que dóna al carrer de Sant Antoni, mentre que la
meitat posterior consta de baixos, dos pisos i golfes.
La façana principal, aixecada en les darreres dècades del segle XIX o els primers anys del segle XX, amb un elevat ús
de la pedra en els pisos inferiors, presenta una composició simètrica basada en els dos eixos verticals que fixen les
obertures de la planta baixa i de l’entresol, i conserva completament la seva aparença original. Cal dir que la línia de
façana d’aquest edifici està ajustada al Pla General de Valls que aprovà l’Ajuntament l’any 1853, ja que, retrocedeix
unes desenes de centímetres respecte a la línia que segueixen les façanes veïnes, que són anteriors al 1853.
La façana dels baixos i de l’entresol està construïda en la seva major part amb carreus de pedra, els quals formen dues
portalades amb motllures i coronades per un arc rebaixat. Cadascuna d’elles conté una porta en la seva meitat inferior i
un balcó de l’entresol en la meitat superior. De les portes dels baixos, la de l’esquerra correspon a un local comercial
actualment en ús, concretament a la pastisseria-fleca E. Fabra, mentre que la porta de la dreta dóna entrada al vestíbul
que comunica amb la caixa d’escales de l’edifici. En el cas de l’entrada de la dreta, aquesta encara manté la porta de
fusta original, de dues fulles, amb quarterons. Els balcons de l’entresol són de poca volada, amb baranes
ornamentades de ferro fotjat d’un model propi de les darreres dècades del segle XIX. Les portes balconeres, de llinda
recta queden encaixades entre la llinda del portal dels baixos i l’arc rebaixat de la portalada. L’espai que existeix entre
les portes balconeres i els muntants de la portalada està tancat per una paret de maons arrebossada, i decorada amb
una simulació de carreus.
Els tres pisos superiors tenen dues obertures per planta, en forma de portes balconeres de muntants i llinda recta amb
motllures. En el cas del primer pis, aquestes dues portes donen accés a un balcó corregut que ressegueix gairebé tota
l’amplada de la façana. La barana de ferro forjat, correspon a les darreres dècades del segle XX. El segon i el tercer pis
tenen dos balcons independents, amb baranes d’un model diferent a la del primer pis, però de la mateixa època. Totes
les portes balconeres dels tres pisos superiors tenen muntants i llindes de motllura senzilla, que es confonen amb una
sanefa amb aquets ornaments que ressegueix tota l’amplada de la façana per sota dels balcons del segon i tercer pis, i
de la cornisa de la teulada. La façana està coronada per una cornisa.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 040/8046 (01/11/1992)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.030

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

CA L’ORGA
S. XX / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH84
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

USOS PERMESOS:

1.

2.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes, la façana i tots els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de Sant Antoni i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, portalada de fusta, la
seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica de l’edificació i l’estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pes desconeix si a l’interior hi ha elements de valor. Previ a qualsevol intervenció caldrà
realitzar un estudi històric-arqueològic de subsòl, mitgeres i possibles elements arquitectònics originals d’època
medieval. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi històric arqueològic previ.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

58. BCIL / CA L’ORGA /

VCH84/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana posterior (carrer de Santa Margarida, 5) és més antiga, correspon a una típica casa de pagès o menestral
d’una sola família, amb molt poca amplada de façana. Possiblement la meitat posterior de l’edifici és d’origen
medieval, tot i que presenta una aparença pròpia dels segles XIX, però amb elements de segles anteriors, com ara la
portalada. És molt probable que en les parets mitgeres o en altres parts de l’interior de l’edifici, aquest conservi
elements o estructures d’època medieval. Inicialment hauria estat un immoble independent que acabaria que acabaria
unit al número 4 del carrer de Sant Antoni.
La façana de la planta baixa consisteix en una gran portalada amb muntants de carreus, i aparentment, llinda de fusta.
Per sota de la llinda, en un espai de l’obertura que està tancat per un mur de maons, hi ha la inscripció “PANADERIA”,
que ens indica el darrer ús que tingueren com a local comercial els baixos de la meitat posterior de la casa. La resta
d’obertures de la façana segueix l’eix vertical marcat per la portalada. Tan en el primer com en el segon pis hi ha un
balcó de poca volada, amb barana de ferro senzilla, sense ornamentar, i porta balconera de llinda recta. En canvi, en el
tercer pis, les golfes, s’hi obre una finestra. Damunt d’aquesta hi ha la cornisa que corona la façana.
Malgrat que el número 4 del carrer de Sant Antoni tingui una aparença pròpia de les darreres dècades del segle XIX o
dels primers anys del segle XX, és possible que conservi restes (especialment a les parets mitgeres i a la meitat
posterior de l’immoble) dels edificis que s’aixecaven en aquest indret des del segle XIII. Al llarg de la primera meitat
d’aquell segle s’anà urbanitzant el primer tram del carrer de la Vilafranca (l’actual carrer Sant Antoni), fins
aproximadament l’alçada dels carrers del Mercat i dels Mossos d’Esquadra, ja que en aquell indret s’hi aixecà la
muralla de mitjans del segle XIII (el Mur vell). El carrer de la Vilafranca va continuar fent funció d’eix d’expansió
urbana, fins que en la segona meitat del segle XIV quedà completament urbanitzat fins arribar a l’alçada de l’actual
plaça Sant Francesc. La construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, que aixecà un portal en el punt on
aquest carrer entra a la plaça de Sant Francesc, posà límit a l’expansió del carrer de la Vilafranca.
Malgrat les diferents divisions del carrer de la Vilafranca en diversos carrers independents que s’efectuaren al llarg dels
segles, el primer tram, va mantenir el nom original de Vilafranca. Així ho va fer fins la segona meitat del segle XIX,
moment en que aquella sèrie de carrer quedaren units de nou en un de sol que rebé el nom de carrer de Antoni.L’espai
on s’aixeca el número 4 del carrer de Sant Antoni deuria estar ocupat per un parell de cases des del segle XIII, que
desaparegueren amb la construcció de l’edifici actual en les darreres dècades del segle XIX o en els primers anys del
XX. Probablement la unió a aquest immoble, del número 5 del carrer de Santa Margarida deuria tenir lloc quan s’aixecà
de nou la façana i segurament la major part de l’interior, del número 4 del carrer Sant Antoni. Respecte a l’ús d’aquest
immoble, ha estat el de locals comercials als baixos i habitatges plurifamiliars en els diferents pisos, tot i que, en els
seus orígens, el número 5 del carrer de Santa margarida hauria estat un habitatge unifamiliar.

4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
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59. BCIL / CA PI /

VCH32/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

3521817CF5732B0001ED
107 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Edifici d’habitatges en cantonada de planta rectangular amb façana a la plaça El Pati i al carrer de la Cort. Va ser
contruït el segle XIX i reformat l’any 1917 per l’arquitecte Cèsar Martinell, a cavall entre el noucentisme i el
modernisme. La reforma afectà especialment la façana, amb motllures, esgrafiats i els forjats dels balcons, i la porta
d’accés i el vestíbul (decorats amb motllures, esgrafiats i vitralls). L’edifici manté el seu ús original d’habitatge
plurifamiliar.
Consta de planta baixa, entresòl, tres pisos i terrat. Hi ha una clara diferència entre l'estructura constructiva de l'edifici,
pròpia del s. XIX, i la seva decoració en façana i vestíbul, corresponent als corrents estilístics de principis del s. XX. En
el primer aspecte cal remarcar els volums de balcons decreixents en alçada i la simplicitat compositiva. Propis del s.
XX, en canvi, són el forjats dels balcons (especialment els del primer pis), el tractament de la porta d'accés i el
vestíbul, i la decoració general de la façana (motllures i esgrafiats).
L’origen de l'edifici s'inscriu en el procés de desenvolupament urbanístic de la plaça del Pati al llarg del s. XIX. A
principis del s. XX, coincidint amb la construcció d'una sèrie d'edificis que donaven al Pati una fesonomia de
representativitat social (edificis antics, modernistes, noucentistes), es va encarregar a Cèsar Martinell la remodelació
del l'edifici, que va quedar integrat en el conjunt de la Plaça. Martinell utilitzà en aquesta obra el programa decoratiu
noucentista (esgrafiats) amb elements del llenguatge modernista (forja).

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA PI (CA FÀBREGAS)
1917/ Contemporània / Noucentista - Modernista
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge / Comercial
Regular-Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 68
353545, 4572120

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

1. Façana El Pati

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 078/2433 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.16

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH32
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)
C5. CARRER DE LA CORT

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements,
textura i cromatisme originals. Manteniment de les motllures, esgrafiats, elements de forja i porta d’accés.
Manteniment i rehabilitació del vestíbul de l’entrada i totes les seves motllures, esgrafiats i vitralls.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes del carrer de la Cort i la plaça El Pati i tots els seus elements, especialment els
esgrafiats noucentistes i la forja modernista. Es protegeix també la totalitat del vestíbul d’accés i tots els seus elements
decoratius així com les fusteries. Es protegeix la volumetria general i l’estructura de pisos.
No s’ha accedit a l’interior dels habitatges. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació fotogràfica.

¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
2. Façana la Cort
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59. BCIL / CA PI /

VCH32/

ALTRES DADES
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

8. Vestíbul 1

4. Porta accés

5. Façana planta baixa i entresòl

1. Ca Pi l’any 1951. Fragment: Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls
9. Vestíbul 2

6. Detall cantonada

7. Detall decoració façana

2 i 3. Font Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
10. Vestíbul 3
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60. BCIL / CA SALAT /

VCH29/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 43
353491, 4572090

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA SALAT (ANTIC BANC CENTRAL)
1929/ Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3521322CF5732A0001QR
117 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici aixecat de nou l’any 1929 on n’hi havia un altre d’origen medieval. La façana presenta una ornamentació senzilla
amb motllures i simulacions de carreus en l’arrebossat. Hi destaca, a l’entresol, un fanal de ferro forjat amb la figura
d’un drac. Es tracta d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, amb baixos comercials, que al llarg de bona part del segle
XX acolliren la sucursal del Banc Central.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.012

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH29
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

2.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes al carrer de la Cort, la façana i tots
els seus elements.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de la Cort i tots els seus elements, especialment:
eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, fanal i rètol “BANCO CENTRAL”, i la
seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior de l’edificació i l’estructura de plantes al
carrer de la Cort.
No s’ha accedit a l’interior pel desconeix si a l’interior hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

60. BCIL / CA SALAT /
ALTRES DADES

VCH29/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la
plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4.

5.
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61. BCIL / CA TRENCHS JORDÀ /

VCH53/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Peixateria 17
353488, 4571975

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519929CF5731G000
312 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, entre mitgeres i amb la façana encarada a la plaça de l’Oli. A la part posterior disposa
d’un reduït pati, que correspon a les restes de l’antic pati interior, que en els segles XIX i XX fou edificat en la seva
major part. L’edifici està format per planta baixa i tres pisos superiors.
La planta baixa, destinada completament a usos comercials, ha estat molt modificada al llarg del segle XX. La façana
de la planta baixa manté la gran obertura d’accés al local comercial que ja tenia aquest immoble en els darrers anys
del segle XIX, la qual ocupa tota l’amplada de la façana. Però aquest portal probablement està força modificat i
presenta els brancals i la resta de la façana dels baixos recoberts per plafons d’obra que simulen pedra, els quals hi
foren col•locats fa unes poques dècades. La porta d’accés a les escales interiors de l’edifici es trobà a la dreta del
portal abans esmentat, però en l’immoble següent, el número 19. Des d’aquesta porta estreta s’accedeix als habitatges
dels pisos superiors.
Pel que fa al primer pis, la planta noble, amb una alçada de sostre superior a la dels altres pisos, aquest correspon a
un sol habitatge, que disposa d’un terrat de grans dimensions en la seva part posterior. La façana presenta un balcó
corregut amb dues portes balconeres emmarcades, en la seva part superior, per motllures ornamentals amb esgrafiats.
La façana d’aquest pis, com la del segon i del tercer, està decorada per un treball d’arrebossat que simula carreus.
El primer pis, també destinat a habitatge, està separat del següent per una motllura que ressegueix la façana a l’alçada
dels balcons del segon pis. Aquestes són dos, són amb les seves respectives portes balconeres, que segueixen l’eix
vertical fixat per les portes balconeres del primer pis. Com aquestes darreres, també presenten una decoració amb
motllures en la seva part superior, però són més senzilles i estan menys historiades que les del primer pis.
El primer pis, també destinat a habitatge, està separat del següent per una motllura que ressegueix la façana a l’alçada
dels balcons del segon pis. Aquests son dos, amb les seves respectives portes balconeres, que segueixen l’eix vertical
fixat per les portes balconeres del primer pis. Com aquestes darreres, tambè presenten una decoració amb motllures
en la seva part superior, però són més senzilles i estan menys historiades que les del primer pis.
. (continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA TRENCHS JORDÀ
S. XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 118/2426 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.045

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH53
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C2. PLAÇA DE L’OLI

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes al carrer de la Peixateria, la façana i
tots els seus elements
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió municipal de patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de la Peixateria i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, elements de forja i ornamentació, i la seva textura i
cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior de l’edificació i l’estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pes desconeix si a l’interior hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió municipal de patrimoni
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61. BCIL / CA TRENCHS JORDÀ /

VCH53/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El tercer pis, les antigues golfes, ara transformades en habitatges, resta diferenciat del segon per una motllura, de la
qual arrenca una finestra correguda d’arc escarser, dividida en sis parts per petits pilars. La finestra està emmarcada
per motllures decoratives, i la simulació de carreus en l’arrebossat de la façana adopta una aparença de dovelles pel
que fa a l’espai que hi ha damunt de la finestra. Finalment, la façana està coronada per una cornisa amb motllures que
fa funció de basament de la barana d’obra del terrat. Aquest immoble presenta una façana simètrica amb una
ornamentació pròpia de l’eclecticisme dels darrers anys del segle XIX.
Si bé en el seu origen es deuria tractar d’una casa medieval entre mitgeres i amb pati interior, aquest seguiria el procés
d’evolució habitual de les cases vallenques. Així, aniria ocupant el pati interior, mentre que aniria augmentant el
nombre de pisos. L’aspecte actual correspon a la reconstrucció (o potser només reforma de la façana i d’alguna altra
part de la casa) de l’edifici que tingué lloc a les darreries del segle XIX seguint l’estil eclèctic.
Edifici de vivendes entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos. Actualment la planta baixa està modificada. L'ordenació
general de la façana en relació amb les obertures respon a la tipologia de progressiu de creixement, característica dels
edificis vallencs. En el primer pis hi ha un balcó corregut amb dues portes: el segon pis, separat per una imposta,
presenta dos balcons individuals i, el tercer pis, l'ocupa una finestra correguda d'arc escarcer, dividida en sis parts per
cinc petits pilars. La façana es corona amb cornisa de motllures i barana correguda de pedra. Hi ha decoració en les
llindes de totes les obertures, així com en el treball d'arrebossat sobre la mamposteria, que apareix formant carreus

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’urbanisme” i “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la

1.2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

plenitud, Vol. III de Valls i la seva història, IEV, Valls, 2006.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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62. BCIL / CA CLARAVALLS /

VCH-131/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Carnisseria 19, Valls.
353344, 4571868

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418633CF5731G
282 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, amb planta en forma d’ela degut a que l’immoble s’estén per darrera d’altres
immobles amb que limita, tot ocupant part del pati interior de l’illa de cases. La coberta consisteix en un terrat, pel que
fa a la part més propera al carrer de la Carnisseria, mentre que les zones de l’edifici que s’aixequen a l’antic pati
interior presenten diverses cobertes de teules. En alçada consta de baixos i tres pisos superiors, tot i que probablement
també disposa d’alguna estructura soterrània, ja sigui un celler o cups.
La façana s’aixeca al carrer de la Carnisseria, i presenta una composició força simètrica constituïda per dos eixos
verticals, cadascun d’ells amb una obertura per planta. A la planta baixa hi tenim dos portals, el de l’esquerra, d’arc
rebaixat amb impostes, amb brancals i dovelles de pedra, ornamentat amb motllures, dóna accés al vestíbul de l’escala
noble de l’edifici. Cal destacar que conserva la porta de fusta original d’aquesta portalada. L’obertura de la dreta és un
portal de llinda recta, que dóna accés al local comercial que ocupa part dels baixos de l’edifici.
El primer pis presenta dues portes balconeres, que donen accés a un balcó corregut que ocupa la major part de
l’amplada de la façana. El balcó, presenta una barana de ferro forjat ornamentada amb motius noucentistes. Les dues
portes balconeres, com la resta de les obertures dels pisos superior, segueixen els eixos fixats pels portals de la planta
baixa. Totes les obertures dels pisos superiors són de llinda recta i estan emmarcades a la part superior per esgrafiats
noucentistes amb motius geomètrics. La façana també mostra dues franges esgrafiades que, tot resseguint la façana a
l’alçada dels balcons, separen els dos darrers pisos. El segon pis presenta dues portes balconeres amb els respectius
balcons, amb baranes de ferro forjat ornamentades, mentre que el tercer també mostra uns balcons similars però amb
baranes de ferro senzilles, sense ornamentar. La façana està coronada per una cornisa amb motllures (suportada per
una sèrie de petites mènsules), que sustenta l’ampit del terrat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA CLARAVALLS
S. XIX-XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH131
BCIL
B. PARCIAL

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeix íntegrament la façana i tots els seus elements, textures i esgrafiats, elements de pedra,
ornamentacions i elements de forja. Es protegeix especialment la portalada de fusta i l’estructura de pedra d’arc de mig
punt.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.

¬ Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

62. BCIL / CA CLARAVALLS /

VCH-131/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai que ocupa aquest immoble estava edificat des de l’època medieval, concretament des del segle XIII, quan
s’urbanitzà l’actual espai del carrer de la Carnisseria, conegut amb el nom de carrer de la Sabateria fins l’època
moderna. L’edifici o els dos habitatges medievals que s’aixecaven on ara tenim el número 19 del carrer de la
Carnisseria, foren enderrocats o reformats completament al segle XIX (tot i que es possible que a les parets mitgeres
conservin restes medievals), quan l’edifici va adquirir l’aspecte d’una casa benestant. Posteriorment, a les primeres
dècades del segle XX, la família propietària, els Claravalls, va reformar la façana donant-li l’aspecte actual, amb la
incorporació de la decoració modernista i probablement amb la col·locació del balcó corregut, que substituiria dos
balcons. Si bé en origen era l’habitatge d’una sola família, amb el pas dels anys va esdevenir un edifici d’habitatges
plurifamiliars. L’edifici va ser rehabilitat fa uns anys.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, abril del 2004,
AAEET, Valls.

3.

MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, maig del 2004,
AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

63. BCIL / CARNISSERIA 16 /

VCH-132/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Carnisseria 16, Valls.
353249, 4571674

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319413CF5731G
53m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, amb planta rectangular i façana al carrer de la Carnisseria. La coberta consisteix en
un terrat, pel que fa aproximadament a la meitat més propera a la façana del carrer de la Carnisseria, mentre que a la
meitat més interior, hi trobem un altell cobert per una teulada de teules d’una sola aigua, que va descendint en direcció
al terrat. En alçada, l’immoble consta de baixos, entresol i tres pisos superiors, tot i que és possible que també disposi
d’alguna estructura soterrània.
La façana presenta una composició força simètrica constituïda per dos eixos verticals, cadascun d’ells amb una
obertura per planta. Les obertures de la planta baixa i de l’entresol queden emmarcades per dos grans portals d’arc
rebaixat, amb brancals i dovelles de pedra, decorats amb una motllura. Dins d’aquests portals hi tenim, a la planta
baixa, un portal de llinda recta a l’esquerra, que dóna accés als baixos de l’edifici, i una porta de llinda recta a la dreta,
que dóna accés a la caixa d’escales. Aquesta darrera porta està coronada per una finestra amb una reixa de ferro forjat
ornamentat, que presenta a la part central les inicials F Z i la data 1875. A l’entresol hi trobem, a l’esquerra una finestra
que ressegueix la part superior del gran portal que l’emmarca, i a la dreta una porta balconera encaixada a la part
central de l’arc, amb un balcó de curta volada, amb barana de ferro forjat ornamentada. Les llindes d’ambdues
obertures segueixen la curvatura dels arcs en els que es troben encaixats. El primer pis disposa de dues portes
balconeres, que donen accés a un balcó corregut amb barana de ferro forjat ornamentada, que ressegueix la major part
de l’amplada de l’edifici. Les dues obertures, i les de la resta dels pisos superiors, són de llinda recta i estan
emmarcades per una franja ornamental que simula carreus. En el segon pis s’hi obren dues portes balconeres amb els
seus respectius balcons, i en el tercer hi ha dos balcons similars, però amb una volada més curta. La façana està
coronada per una cornisa amb motllures, que sustenta l’ampit del terrat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER CARNISSERIA 16
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH132
BCIL
B. PARCIAL

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeix íntegrament la façana i tots els seus elements, obertures, persianes de llibret, balcons, textures,
cromatismes, elements de pedra, ornamentacions i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.

¬ Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

63. BCIL / CARNISSERIA 16 /

VCH-132/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai que ocupa aquest immoble estava edificat des de l’època medieval, concretament des del segle XIII, quan
s’urbanitzà l’actual espai del carrer de la Carnisseria, conegut amb el nom de carrer de la Sabateria fins l’època
moderna. En el cas d’aquest edifici, entre mitjan del segle XIII i finals del XIV, va limitar per la part posterior amb un
habitatge del Call de Valls. L’edifici d’origen medieval que s’aixecava on ara tenim el número 16 del carrer de la
Carnisseria, fou enderrocat i aixecat de nou l’any 1875. Si bé podria ser l’edifici aixecat en aquella data es tractés
inicialment de l’immoble d’una família, amb l’entresol i potser el darrer pis destinat a habitatges de lloguer, amb el
temps va esdevenir un edifici d’habitatges plurifamiliar. L’edifici va ser rehabilitat fa uns anys.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, abril del 2004,
AAEET, Valls.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, maig del 2004,
AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

64. BCIL/ CARRER CARNISSERIA 11-13 /

VCH79 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 11-13. Valls.
353356, 4571875

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418637CF5731G0001FK / 3418636CF5731G0001TK
43 m² sòl / 86 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Els números 11 i 13 del carrer de la Carnisseria corresponen a dos edificis entre mitgeres, situats l’un a tocar de l’altra,
i amb la façana encarada al carrer de la Carnisseria. Si bé actualment són dos edificis d’habitatges independents, en el
seu origen, a l’època medieval, havien format un únic edifici d’habitatge.
Ambdós immobles presenten una planta rectangular, en la qual la façana constitueix un dels costats curts. En alçada
estan distribuïts en baixos i quatre pisos superiors. Molt probablement ambdós disposen també d’una planta soterrània
formada per un celler o diversos cups. Les façanes dels dos immobles presenten una obertura per planta.
En el cas del número 11, trobem que el portal d’accés original va ser molt modificat en algun moment de les darreres
dècades del segle XX, desfigurant-lo totalment. Ara consisteix en una gran obertura de llinda recta, que ja no conserva
ni els brancals ni la llinda originals. En el primer pis, hi tenim un balcó, amb barana de ferro forjat, mentre que en el
segon pis (que vindria a ser la planta noble de la casa), el balcó és de majors dimensions i ocupa gairebé tota
l’amplada de la façana. El balcó del tercer pis és similar al del primer, i el del quart presenta una volada força inferior al
del tercer. Cal destacar que, a excepció de la planta baixa, on la modificació que va patir va eliminar la decoració que
segurament hi havia, tota la façana està profusament ornamentada amb esgrafiats a cavall del modernisme i el
noucentisme. Cada planta està separada de la següent per una motllura que en forma de franja llisa arrenca de cada
costat de la llosa del balcó, mentre que cada porta balconera està emmarcada per una franja llisa, que en el cas dels
balcons del primer i el segon pis, conté a la part superior un rectangle que conté esgrafiada, una ornamentació amb
motius vegetals i una copa al centre. L’espai que queda a cada costat dels balcons està ocupat per un gran rectangle
decorat amb motius vegetals esgrafiats, a excepció de la part central d’aquest, on hi destaca un altre rectangle (que en
els dos darrers pisos es converteix en un quadrat) de textura rugosa. Tan els esgrafiats, com les parts llises i els
rectangles rugosos presenten diferències cromàtiques. La façana està coronada per una cornisa suportada per una sèrie
de petites mènsules. Les baranes de forja dels balcons, que també contenen alguns motius vegetals, pertanyen al
mateix projecte de remodelació de la façana que li va conferir aquest aspecte. Pel que fa a la coberta del número 11,
aquesta consisteix en un terrat.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER DE LA CARNISSERIA, 11-13
S. XIV-XX / Medieval-Noucentisme
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

1. Visió General

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

Annex 6 Catàleg previ PGOU 1987

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH79
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana principal i tots els seus
elements (especialemnt esgrafiats i elements de forja).

2.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un edifici d’origen medieval que en conserva estructures a l’interior. Destaca la seva façana ricament
ornamentada amb esgrafiats entre el Modernisme i el Noucentisme.

¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol possible obra d’enderroc o que pugui deformar les
característiques formals de la mateixa. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació fotogràfica i d’un informe arqueològic.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements, especialment els esgrafiats, baranes i lloses de
balcons. No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que té estructures medievals que es protegeix
en íntegrament.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i d’un informe arqueològic previ.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

64. BCIL/ CARRER CARNISSERIA 11-13 /

VCH79 /

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)

Bibliografia

El número 13, presenta un portal d’accés dividit en dues parts, amb una porta estreta al costat esquerre que dóna
accés a les escales de l’immoble, mentre que a la dreta hi ha un portal que permet accedir a la planta baixa. El primer
pis té un balcó amb una barana ornamentada de ferro forjat, que aparentment dataria de la primera meitat del segle XX.
El segon i tercer pis també tenen balcons, però amb una barana de ferro senzilla, i el quart pis presenta una porta
balconera amb una barana de ferro senzilla. Aquesta porta té el coronament ornamentat amb una senzilla motllura.
Finalment, una cornisa corona la façana. La coberta consisteix en una teulada de teules que va descendent en direcció
a la façana. Les alçades dels diferents pisos del número 13 no encaixen amb les del número 11.
De l’interior d’ambdós edificis cal destacar l’existència d’un arc gòtic a la paret mitgera entre ambdós, el qual
actualment no està a la vista. Possiblement es conserven més elements i murs de l’edifici medieval original, que ara
per ara resten amagats.

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, abril del 2004,
AAEET, Valls.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, maig del 2004,
AAEET, Valls.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuració urbana”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixequen els actuals números 11 i 13 del carrer de la Carnisseria fou urbanitzat durant la primera meitat
del segle XIII, com a conseqüència del creixement del nucli inicial de la Vilaclosa mitjançant l’urbanització dels camins
que sorgien d’aquest nucli, així com d’altres que l’envoltaven. Entre aquests darrers hi tenim l’actual carrer de la
Carnisseria, que en època medieval estava format per dos carrers: el de la Sabateria i el de la Carnisseria. El carrer de
la Sabateria anava des de la cruïlla amb el carrer Major, el de Sant Antoni, en d’en Simó i el dels Jueus, fins ben a prop
de la plaça de les Garrofes, mentre que el carrer de la Carnisseria naixia a partir del carrer de la Sabateria i acabava al
començament del carrer de Tomàs Caylà (que en època medieval tenia el nom de carrer del Portal Nou).
És en aquest context quan trobem l’edifici inicial que ara correspon als números 11 i 13 del carrer de la Carnisseria.
Així, tal com indica l’existència d’un arc gòtic a la paret mitgera entre ambdós edificis, en el segle XIV (o potser abans),
aquests formaven un únic edifici, l’habitatge d’una família que vivia al carrer de la Sabateria. Aquest edifici, de planta
rectangular, amb la façana al mencionat carrer, tenia un pati interior a la part posterior de la casa, tal com succeïa amb
la majoria dels habitatges que s’aixecaven a l’illa de cases de la que en forma part.
Posteriorment, a mitjan segle XVI, el carrer de la Sabateria va passar a formar part del carrer de la Carnisseria, que
d’aquesta manera adoptava el seu traçat actual. El nom s’ha mantingut fins els nostres dies, tot i que a finals del segle
XIX adoptà el nom de Cánovas del Castillo, i entre els anys quaranta i setanta del segle XX tingué el nom de carrer de
Tomàs Caylà.
Pel que fa a la casa medieval dels números 11 i 13 del carrer de la Carnisseria, al llarg de l’època moderna va patir les
transformacions que afectaren la majoria de les cases vallenques. Aquesta evolució de la casa vallenca va ser deguda
sobretot al fet de que, a finals del segle XVI, la muralla impedia l’expansió de la vila i pràcticament no quedaven gaires
espais per urbanitzar dins del recinte, mentre que el nombre d’habitants anava augmentant. Això explica que a partir del
segle XVI es comencin a dividir per la meitat algunes cases creant-ne dues de noves en aixecar una paret mitgera, que
deixava tapiat l’arc gòtic que abans partia la planta baixa de l’habitatge original. Aquests nous habitatges presentaven
unes dimensions força reduïdes (el que donava de sí una biga), fet que va motivar en part que moltes d’elles
comencessin a créixer en profunditat ocupant els antics patis que tenien a la part posterior. A més, moltes cases
començaren a guanyar alçada afegint un segon pis superior a la casa medieval.
Malgrat l’expansió fora muralles que tingué lloc al segle XVIII amb la creació i progressiu creixement del conjunt de
ravals que envoltaven l’antic nucli emmurallat, la major part de la població va continuar vivint dins de muralles.
L’esclat demogràfic que es produí al llarg d’aquell segle, va provocar que els patis interiors de moltes cases encara
quedessin més reduïts o desapareguessin del tot, mentre augmentava l’alçada de les cases. Així, al llarg del segle XVIII
moltes cases passaren a tenir baixos i dos pisos superiors, i mentre anava augmentant el nombre de les que passaven
a tenir tres pisos superiors. Aquest procés encara es mantenia ben actiu al segle XIX, quan moltes cases arribaren a
tenir quatre o més pisos superiors.
Aquesta fou l’evolució de la casa medieval dels números 11 i 13 del carrer de la Carnisseria, la qual fou dividida en
dos immobles relativament estrets, per tot seguit créixer per la part posterior, ocupant els patis interiors, i finalment
anar creixent en alçada, fins que en algun moment del segle XIX, cadascuna d’elles va arribar a tenir planta baixa i
quatre pisos superiors.
La darrera transformació destacada d’un d’aquest dos edificis, la va protagonitzar el número 11 a les primeres dècades
del segle XX, quan la seva façana fou ornamentada amb esgrafiats i elements de forja que combinaven els estils
modernista i noucentista.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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65. BCIL / CARRER MURALLA DEL CASTELL 10-12 /

VCH-135/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Muralla del Castell 10-12, Valls.
353631, 4572217

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3622315CF5732B
299m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER MURALLA DEL CASTELL 10-12
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres i en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Els números 10 i 12 del carrer de la Muralla del Castell, constitueixen una unitat que forma el xamfrà d’aquest carrer
amb el carrer de Jaume Huguet. L’edifici, de planta aproximadament rectangular, està distribuït en alçada en planta
baixa i tres pisos superiors. Amb tot sembla que en la part que correspon al número 10, existeix algun tipus d’entresol,
tal com ho indiquen la presència de dues finestres. La coberta presenta una teulada de teules a dues aigües, que van
descendent cap a les dues façanes. També inclou un reduït terrat.
Les dues façanes de l’edifici mostren una estructura i aparença similar. L’immoble està dividit en dues parts, similars
entre elles. La de l’esquerra, que correspon al número 12 de la Muralla del Castell, que tan sols té façana en aquell
carrer, mostra tres obertures a la planta baixa, dos portals a cada costat, que donaven accés als baixos i una porta
estreta al centre, que comunica amb l’escala d’aquesta part de l’edifici. Totes les portes són de llinda recta i estan
aixecades amb brancals i dovelles de pedra. Una motllura llisa que ressegueix la façana separa la planta baixa del
primer pis. En aquest darrer s’hi obren, d’esquerra a dreta, dues portes balconeres, dues finestres i una porta
balconera, totes elles emmarcades per una franja llisa decorativa. Els balcons tenen baranes de ferro sense
ornamentar. El segon i tercer pis reprodueixen les mateixes obertures del primer, però els balcons perden volada a
menuda que anem ascendint els pisos. La façana està coronada per una cornisa amb motllures. Un pilar de carreus que
arriba fins l’alçada del primer pis, i que tot seguit ressegueix la façana fins la cornisa de la teulada mitjançant una franja
ornamental llisa, separa la part de l’edifici que correspon al número 12 de la del número 10. Pel que fa a aquesta
darrera part, presenta unes obertures i una ornamentació de característiques idèntiques a les del número 12. Així, a la
planta baixa de la façana del carrer de la Muralla del Castell hi tenim, d’esquerra a dreta, dos portals, la porta estreta
d’accés a l’escala interior, i un tercer portal. Tan la porta estreta com el darrer portal, presenten una finestra a la part

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

La mitgera posterior correspon a un dels murs del castell de l’arquebisbe

CATALOGACIÓ

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC i ARQUEOLÒGIC
VCH135
BCIL
B. PARCIAL
BCIN VCH-02

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores justificades de l’accessibilitat i de
les condicions d’habitabilitat.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior i relació entre plantes. Es
protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, textures, elements de pedra i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb estudi dels paraments (mitgera posterior).

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb estudi dels paraments.

3.
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65. BCIL / CARRER MURALLA DEL CASTELL 10-12 /

VCH-135/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

superior, que deu donar llum a un entresol que deu ocupar aquesta part de l’edifici. Mentre que els tres pisos superiors
presenten una seqüència d’obertures formada per dues portes balconeres, una finestra i una porta balconera. La
cantonada de l’edifici està aixecada amb carreus, pel que fa a la planta baixa, i tot seguit consisteix en una franja llisa
ornamental que segueix fins el coronament de la façana. La façana del carrer de Jaume Huguet mostra dos portals a la
planta baixa, que a la part superior emmarquen dues finestres del mencionat entresol, i els pisos superiors dues portes
balconeres amb balcons que van perdent volada a mesura que augmenten els pisos d’alçada.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai que ocupen els números 10 i 12 de la Muralla del Castell correspon a l’antic vall del castell de Valls, amb el
que limita l’immoble i comparteix la paret de fons. Amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV
(que en aquest tram va aprofitar el mur de tancament del castell), aquell espai es convertí en el vall de la muralla.
Posteriorment, al llarg de l’època moderna i fins ben entrat el segle XIX, el solar que acabarien ocupant aquests edificis
estava sense construir, malgrat que al llarg del segle XVIII, amb la creació dels ravals, s’urbanitzà la major part d’aquest
tram de la Muralla del Castell. La causa de que els solars on ara hi tenim els números 10 i 12 d’aquell carrer no fossin
edificats, la tenim en el fet de que aquests solars corresponien a l’espai destinat a la pràctica del joc de la pilota. A la
dècada dels anys trenta del segle XIX, es va plantejar la possibilitat d’aixecar-hi el Teatre Principal, però les
dimensions insuficients d’aquests solars no ho van fer possible.
Finalment, en algun moment de mitjan segle XIX o bé de les primeres dècades de la segona meitat d’aquell segle, es
va edificar aquest espai definitivament. I ho van fer aixecant-hi dos edificis d’habitatges plurifamiliars, amb baixos
d’usos comercials, un adossat al costat de l’altre, que oferien pisos independents d’unes característiques i una planta
similar, que no presentaven diferències significatives entre ells. Aquest fet el converteix en un dels exemples més
antics d’aquest model inicial d’edifici d’habitatges que es conserven dins del centre històric de Valls o en el seu entorn
immediat.
Bibliografia
MARTINELL BRUNET, C. (1972): Valls, segle XIX, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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66. BCIL / CARRER MURALLA DEL CASTELL 28 /

VCH-136/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Muralla del Castell 28, Valls.
353587, 4571873

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720501CF5732B
88m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 28 del carrer de la Muralla del Castell, on té la façana principal, forma el xamfrà amb el carrer d’en Gassó i
limita per la part posterior amb un fragment del carrer del Mur. L’edifici, de planta rectangular, està distribuït en alçada
en planta baixa i dos pisos superiors. Degut al desnivell existent entre la Muralla del Castell i el carrer del Mur, el
primer pis de la façana de la Muralla del Castell correspon a la planta baixa del carrer del Mur. L’edifici presenta una
coberta de teules d’una sola aigua, que va descendent cap a la Muralla del Castell.
La façana de la Muralla del Castell manté dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa, que li donen
una estructura simètrica. Així, als baixos hi trobem dos portals d’arc rebaixat, amb brancals i dovelles de pedra, en els
que el portal de l’esquerra correspon a l’accés als baixos de l’edifici, mentre que el de la dreta emmarca en el seu
interior la porta estreta de llinda recta que dona entrada a la caixa d’escales de l’immoble. La part superior d’aquesta
darrera porta, està coronada per una petita finestra amb una reixa de ferro forjat ornamentada. Al primer pis s’hi obren
dues portes balconeres de llinda recta emmarcades per una motllura ornamental llisa que conserva restes de la
decoració pintada original. Les portes donen pas a un balcó corregut que ocupa gran part de l’amplada de la façana,
amb una barana de ferro forjat ornamentada. El segon pis presenta dues portes balconeres de llinda recta amb una
ornamentació similar a les del primer pis, però que donen accés a dos balcons, que tenen baranes de ferro senzilles.
Una cornisa amb motllures corona la façana.
Les façanes del carrer d’en Gassó i del carrer del Mur no presenten cap tipus d’ornamentació i totes les obertures són
de llinda recta. La façana del carrer d’en Gassó té una finestra a peu de carrer que correspon a la planta baixa, tres
finestres (dues d’elles de reduïdes dimensions) obertes al primer pis, i dues finestres al segon pis. La façana posterior,
(continua)
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DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER MURALLA DEL CASTELL 28
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres i en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH136
BCIL
B. PARCIAL

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores justificades de l’accessibilitat i de
les condicions d’habitabilitat.

2. Façana carrer d’en Gassó

¬ Es permet l’obertura de noves finestres al carrer d’en Gassó seguint els eixos compositius i mantenint la relació
buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior i relació entre plantes. Es
protegeixen íntegrament les façanes, obertures i els seus elements elements de pedra i forja
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual (de les de la Muralla del
Castell) a excepció de les de la planta baixa que poden ocupar totalment l’obertura de l’arc.
¬ Es permet la remunta reculada respecte la façana del carrer Muralla del Castell.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció que afecti parts de l’immoble susceptibles de ser anteriors a cronologies contemporànies,
requerirà d’un estudi històric-arqueològic.
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66. BCIL / CARRER MURALLA DEL CASTELL 28 /

VCH-136/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
del carrer del Mur, té, a l’alçada del primer pis de l’edifici, una porta estreta flanquejada per dues finestres, i al segon
pis dues finestres (la de la dreta està tapiada). Finalment, damunt d’aquestes darreres finestres n’hi ha dues més,
tapiades, que segurament estaven pensades per donar llum a l’espai més elevat de sota de la coberta de l’edifici.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on trobem el número 28 de la Muralla del Castell no va ser edificat fins la segona meitat del segle XIX.
Anteriorment, en aquest indret tant sols s’hi aixecava la muralla de la segona meitat del segle XIV, mentre que els
edificis d’aquest tram del carrer de la Muralla del Castell foren construïts damunt del vall de la muralla. La muralla
medieval va ser superada al segle XVIII amb la creació i consolidació dels ravals a extramurs, que a finals d’aquell
segle encerclaven la major part de la vila. Un dels darrers espais dels ravals que fou urbanitzat, va ser el tram de la
muralla del Castell comprès entre les escales del carrer d’en Gassó i la plaça de Sant Francesc. Els edificis d’aquest
tram final del raval o muralla del Castell foren construïts entre els anys 1851 i 1873, ocupant l’espai que hi havia entre
la muralla medieval i el mencionat carrer. En el cas del número 28, la muralla es conserva pràcticament sencera, com
a mínim fins el rasant del carrer del mur, tot i que pot ser que part de la paret posterior de l’immoble correspongui a la
pròpia muralla. Concretament, el número 28 de la Muralla del Castell, va ser construït en aquelles dècades de la
segona meitat del segle XIX com a habitatge d’una família benestant o bé de classe mitja.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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67. BCIL / CA VALLMOLL /

VCH78/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria 20 / Carrer dels Jueus
353330, 4571877

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319416CF5731G0001XK
174 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta allargada que té la façana principal al carrer de la Carnisseria i la secundària al carrer dels Jueus. En
realitat correspon a la unió d’entre dos i tres immobles independents d’origen medieval, que a la llarga amb el pas dels
segles acabaren unificats en un de sol (situació en la que ja es trobaven a començaments del segle XX).
La façana principal, i amb ella la meitat de l’edifici que dóna al carrer de la Carnisseria, va ser reedificada a
començaments del segle XX, seguint l’estil noucentista. Aquesta meitat de l’edifici consta de planta baixa, destinada a
usos comercials (actualment i des de la segona meitat del segle XX, hi ha instal·lat un bar), dos pisos superiors
destinats a habitatge i unes golfes amb un terrat que dóna a la façana del carrer i n’esdevé el seu coronament.
A la planta baixa s’hi obren tres portes: dues d’estretes amb muntants i arc de mig punt motllurats, que flanquegen una
gran portalada central coronada per muntants i arc rebaixat motllurat, amb dues fulles. D’aquestes obertures, la de
l’esquerra correspon a la porta de les escales que donen accés als habitatges dels pisos superiors, la portalada del
centre és actualment l’entrada del bar, i la de la dreta ha estat parcialment tapiada i convertida en una finestra de
l’esmentat bar. Per damunt dels arcs d’aquestes obertures i just immediatament a sota del balcó del primer pis, hi ha
una sanefa motllurada en la que es reprodueixen elements vegetals. En el punt central d’aquesta sanefa, que coincideix
amb el centre de l’arc de la portalada, hi ha un medalló de grans dimensions, emmarcat per motllures que
reprodueixen elements vegetals. L’orla central d’aquest medalló és llisa i no presenta cap motiu decoratiu o heràldic.
La resta de la façana de la planta baixa està decorada per una simulació de carreus feta a l’arrebossat. Cal dir que les
obertures de la planta baixa fixen els eixos verticals que segueixen la resta d’obertures de la façana, fet que la
converteix en una façana de composició simètrica.
El primer pis està centrat per una tribuna amb cinc columnes toscanes (tres al frontal i una a cada costat) i un balcó
adossat a cada costat. En realitat sembla tractar-se d’un balcó corregut que ocupa tota l’amplada de la façana i que en
el tram central ha guanyat amplada i adopta la forma d’una tribuna. Els balcons laterals tenen una barana composta de
dues pilastres frontals que limiten quatre balustres i una seudocolumna que en limita dues al lateral, mentre que a la
tribuna les balustres són substituïdes per una ampit d’obra, i les pilastres serveixen de base per les columnes. Per
damunt de la tribuna hi ha una amplia cornisa motllurada que segueix la reculada de la tribuna i els balcons i forma el
balcó del segon pis. Les portes balconeres del primer pis estan decorades amb una motllura, mentre que a les llindes
hi trobem escuts amb una orla similar a la que hi ha a la planta baixa, de la que arrenquen garlandes, entre d’altres
elements decoratius. Tan el primer com el segon pis tenen simulació de carreus arrebossats.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ cONSOLIDAT
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 064/8015 (01/10/1992)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.052

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

CA VALLMOLL (CASA MALLAFRÉ)
S. XX / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió General

INTERVENCIONS

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH78
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. BARRI JUEU

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

2. Façana

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de la Carnisseria i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, tribuna i balustrades, elements de forja i ornamentació,
i la seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior de l’edificació i l’estructura de plantes,
així com el pati jueu.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si a l’interior hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà
d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i estructura de plantes al carrer de la Carnisseria, la façana i
tots els seus elements i el pati jueu que dóna al carrer dels Jueus.
¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
3. Tribuna
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67. BCIL / CA VALLMOLL /

VCH78/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El segon pis té un balcó corregut que presenta la mateixa forma i amplada que els balcons i la tribuna del primer pis. A
diferència d’aquest darrer, té una barana de ferro ornamentada. S’hi obren tres portes balconeres, amb motllures
decoratives i dintells similars als del primer pis. Damunt hi ha una cornisa decorativa que separa aquest pis d’una
cambra d’aire, que disposa de tres obertures el•líptiques, de reduïdes dimensions, obertes a la façana. L’espai de la
façana que correspon a la cambra d’aire decorat amb esgrafiats. Finalment, una cornisa decorada amb motllures i tot
seguit una barana amb balustres i tres pilars, corona la façana. La coberta consisteix en un terrat, que en la seva part
posterior, reculada respecte a la façana, hi té unes golfes.
Pel que respecta a la façana i a la meitat posterior de l’edifici, la que dona al carrer dels Jueus, té una façana formada
només per baixos, en la que hi ha dos grans portals amb muntants de pedra i arc escarser que actualment estan
tapiats. Per damunt d’aquestes hi ha una cornisa decorativa que corona la façana. En el portal de la dreta s’hi obre una
porta estreta que dona pas a un pati interior que permet accedir a la planta baixa de l’edifici i, mitjançant una escala, al
primer pis. La part de l’edifici que dóna al pati interior té una planta baixa i dos pisos superiors, mentre que a
l’esquerra d’aquestes hi ha un cos de l’edifici que augmenta la seva alçada fins un quart pis.
Ens trobem davant d’un conjunt d’edificis que en època medieval eren habitatges unifamiliars, independents entre ells.
Tots ells foren aixecats en el segle XIII, i en el cas dels que limiten amb el carrer dels jueus, passarien a formar part del
call o barri jueu vallenc quan es creà aquest a mitjans del segle XIII. Així, fins l’any 1391, en que com a conseqüència
de l’assalt que es produí al call, aquest quedà desintegrat i el carrer dels Jueus passà a ser habitat també per vilatans
cristians. L’edifici que limita amb el carrer dels Jueus adoptà el seu aspecte actual en la segona meitat del segle XIX,
quan reculà la façana i l’aixecà de nou, amb tot va mantenir bona part de l’antic pati de cases d’època medieval (i que
per espai de dos segles fou un pati jueu), que encara es conserva avui. És possible que aquesta meitat de l’immoble
conservi restes d’època medieval i moderna.
Pel que respecta a la meitat que dóna al carrer de la Carnisseria, aquesta també és d’origen medieval (com a mínim, el
mur lateral esquerra és l’original, de tàpia, d’època medieval), però va ser en gran part reedificada a començaments del
segle XX, seguint l’estil noucentista.

4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “Vida i societat en època baixmedieval”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1980): Els jueus de Valls i la seva època, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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68. BCIL / CA MITJARET /

VCH122/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges 28-30
353354, 4571807

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418619CF5731G0001ZK
135 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Immoble nascut de la unió de dos edificis, un d’ells, el de l’esquerra, es tractava d’una casa del segle XIX, mentre que
l’altre fou aixecat per l’arquitecte Josep M. Vives Castellet, l’any 1916. En aquella data s’unificaren els dos edificis tan
de manera constructiva com decorativa, per fer-ne un sol habitatge unifamiliar (el de l’arquitecte i la seva família),
d’estil modernista. Tant la façana com l’interior de l’edifici conserven perfectament tots els elements ornamentals,
juntament amb altres propis de la mateixa construcció de l’edifici (pilars, obertures, arcs, voltes), de caire modernista
originals. Aquest fet, juntament amb la riquesa arquitectònica i ornamental d’aquest edifici el converteixen potser en un
dels edificis modernistes millor conservats i més destacats de Valls.
Edifici entre mitgeres format per dues construccions de diferent època i tipologia per bé que unificades
constructivament i decorativa per fer una sola vivenda. La tipologia externa es manté diferenciada. La banda esquerra,
arrebossada, presenta planta amb entresol, dos pisos i golfes, i respon a la simplicitat de línies de les construccions
vallenques dels s. XIX, norma alterada per un esgrafiat floral i geomètric. La banda dreta contrasta tant per la
composició com pel material emprat, que en aquesta part és la pedra. A l'entrada s'obre una gran porta d'arc de mig
punt que dóna un ampli vestíbul, coronada per dues grans volutes i una garlanda. A l'alçada del primer pis hi ha una
finestra d'inspiració medieval, separada per dos mainells, amb tres arcs de mig punt i ornamentada amb garlandes i
escut central. A la part superior es troben dos grans rebaixats amb columna de fust helicoidal. Aquest conjunt és de
maó amb ferros decoratius.
Edifici construït per l'arquitecte Josep M. Vives com a vivenda pròpia amb motiu del seu casament, l'any 1913. L'edifici
es va aixecar en un terreny contigu a la casa de la seva família. Vives va remodelar l'antic edifici del s. XIX i integrà el
conjunt en un nou edifici únic. En aquesta casa, en la qual l'arquitecte passà la seva vida existeix encara el seu estudi,
en el primer pis de la vivenda. Actualment viuen els fills de Josep M. Vives i Castellet.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA MITJARET (Casa de l’arquitecte Vives)
1916 / Contemporània / Modernista
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

1.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

2.

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 096/2398 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.061

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH122
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió municipal de patrimoni.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer dels metges i tots els seus elements, especialment:
obertures, llindes i brancals, arcada i portalada de fusta, elements de forja i ornamentació, i la seva textura i
cromatisme, destacant l’esgrafia floral i geomètric, escut i garlandes. Es protegeix també l’estructura bàsica interior de
l’edificació, l’estructura de plantes i arcs parabòlics de les golfes.
Es protegeix també íntegrament el vestíbul i l’interior de l’habitatge amb tots els elements decoratius que projectà
l’arquitecte Vives. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i
detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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68. BCIL / CA MITJARET /
ALTRES DADES

VCH122/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista Cultura. Valls: 1979. Gener.
Revista Cultura. Valls: 1980. Juny.
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

1.

2.

5. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

3.
4.
Fons Vives. Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona del CoAC.
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69. BCIL / CA CATALÀ (Ca Puig Busquets) /

VCH75 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Puntarró, 1 – Carrer de la Carnisseria, 31. Valls.
353335, 4571817

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418627CF5731G0001BK
417 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA CATALÀ (CA PUIG BUSQUETS)
S.XX (anys 30) / Contemporània / Noucentista tardà
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici entre mitgeres projectat per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet l’any 1949.
Es tracta d’un edifici format per baixos i tres pisos, de façana simètrica, en el que trobem diferents elements estilístics
com és el cas de les finestres d’arc de mig punt; els elements clàssics com les pilastres de les tribunes; els elements
de forja; o els emmarcats de les obertures, que combinen les formes geomètriques amb d’altres de sinuoses. Hi ha un
cos central que té baixos i quatre plantes, en lloc de les tres que té la resta de l'immoble. En la primera planta hi ha un
balcó corregut que correspon a cadascuna de les viviendes; al segon pis els balcons són independents; tots tenen
muntants i llindes ornamentades. A l’angle que fa la façana hi ha una fornícula, buida i motllurada. La torre central té
una cornisa molt volada amb mènsules. Cada cos lateral presenta una tribuna de planta lleugerament corbada, de dos
pisos coronada a l’alçada del tercer pis per una terrassa amb barana de forja. L'immoble pot catal.logar-se noucentista
tardà.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS
2.

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 124/8009 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.056

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

VCH75
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permetran, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’habitabilitat
i l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana al carrer de la Carnisseria i tots els seus elements,
especialment: eixos compositius i obertures, llindes i brancals, tribuna i balustrades, elements de forja i ornamentació,
i la seva textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior de l’edificació i l’estructura de plantes,
així com el pati jueu.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si a l’interior hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà
d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
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69. BCIL / CA CATALÀ (Ca Puig Busquets) /

VCH75 /

ALTRES DADES
Arquitecte:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954). Any 1949.

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

70. BCIL / MURALLA DE SANT ANTONI 42 /

VCH123/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni42
353485, 4572079

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521324CF5732A0001LR
107 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici que correspon al número 42 de la Muralla de Sant Antoni i al número 39 del carrer de la Cort, presenta una
planta més o menys rectangular. L’edifici està format per dos cossos fruit de l’ampliació per la part posterior de
l’immoble inicial, el número 39 del carrer de la Cort. Els dos cossos presenten planta baixa (tot i que la meitat que
limita amb el carrer de la Cort és possible que també tingui una planta soterrània o bé cups al seu subsòl) i tres pisos
superiors, tot i que el desnivell existent entre el carrer de la Cort i la Muralla de Sant Antoni provoca que la meitat de
l’edifici que limita amb aquest darrer carrer presenti uns baixos que estan per sota del rasant del carrer de la Cort, i que
el seu primer pis correspongui a l’alçada dels baixos del carrer de la Cort.
La façana del carrer de la Cort presenta un portal de llinda recta a la planta baixa, que fixa l’eix compositiu de les
obertures de la façana. Del portal hi destaca la porta de fusta amb la reixa de ferro forjat, de formes sinuoses, que la
corona. En el primer i el segon pis hi trobem un balcó amb barana ornamentada de ferro forjat i portes balconeres de
llinda recte, mentre que en el tercer pis s’hi obre una finestra de llinda recta. La façana està coronada per una cornisa
amb motllures. Aquesta meitat de l’edifici està coberta per un terrat pla.
La façana de la meitat de l’edifici que dóna a la Muralla de Sant Antoni, emmarcada per dues pilastres decoratives que
ressegueixen tota la façana, també segueix un eix compositiu fixat pel portal de la planta baixa. Així hi trobem un portal
coronat per un arc escarser que arrenca de tres mènsules superposades una damunt de l’altra i que formen una mena
d’esglaonat. El portal està emmarcat per una franja decorativa. També hi destaquen la porta de fusta i la reixa de ferro
amb formes sinuoses que trobem a les dues petites finestres que s’obren a la part superior de la porta. En el primer pis
hi tenim una tribuna de cinc cares, suportada per dues grans mènsules disposades, a cada extrem de la seva base i
perfectament integrades amb el portal de la planta baixa. A la tribuna s’hi obren sis grans finestres (la cara frontal, la
més ample, en té dues) de llinda recta, que ocupen tota l’alçada de la tribuna, i que tenen a la part inferior (la que fa
funció d’ampit) uns vitralls noucentistes.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MURALLA DE SANT ANTONI 42
S. XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo-Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació del cos edificat que dóna a la Muralla de
Sant Antoni.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH123
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici reformat per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet. Configura la imatge pròpia de la Muralla de Sant
Antoni.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general del cos edificat que dóna a la Muralla de Sant Antoni. Es protegeix la façana
reformada per Vives Castellet, la composició i tots els seus elements, portalada, elements de pedra i forja, tribuna,
materials, textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior i de plantes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

3.
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70. BCIL / MURALLA DE SANT ANTONI 42 /

VCH123/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La tribuna està coronada per una motllura i una coberta de teules a cinc vessants, on hi queda encaixat el balcó del
segon pis. Tan el segon com el tercer pis tenen un balcó, amb baranes de ferro forjat que presenten una ornamentació
força similar a les baranes dels balcons del carrer de la Cort. Les portes balconeres, de llinda recta, estan emmarcades
per una franja decorativa. El coronament de la façana consisteix en una cornisa amb motllures, que es converteix en un
capitell en el punt on la cornisa queda lligada a les pilastres que ascendeixen per la façana. Damunt de la cornisa hi
tenim un ampit amb motllures a la seva part superior. Aquesta part de l’edifici també està coberta per un terrat, però
que queda un pis per sota de la resta del terrat de l’immoble.
Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

DADES HISTÒRIQUES
La part més antiga de l’immoble correspon a la meitat que té la façana al carrer de la Cort, en un tram de l’antic carrer
de la Vilanova que fou urbanitzat en els darrers anys del segle XIII i al llarg de la primera meitat del XIV. Així, l’espai
que actualment ocupa el número 39 del carrer de la Cort ha estat ocupat per una casa des de l’època medieval. Que a
partir de les darreres dècades del segle XIV va limitar per la part posterior amb el carrer del Mur, el pas de ronda estret
que separava la muralla del segle XIV de les cases de la vila que hi limitaven. Malgrat que és possible que en el seu
interior es conservin restes medievals o d’època moderna, aquesta part de l’immoble va adquirir l’estructura que
presenta actualment al segle XIX.
Pel que fa a la part de l’edifici que limita amb la Muralla de Sant Antoni, aquell espai va estar ocupat, des de les
darreres dècades del segle XIV, per la muralla i el fossat que tenia als peus. La muralla hi va perdurar fins el segle XVIII,
quan l’espai del fossat va ser ocupat per magatzems i habitatges que tenien com a paret de fons la muralla, mentre que
la façana donava al raval que es formà al llarg d’aquell segle, la Muralla de Sant Antoni.
El costat de la Muralla de Sant Antoni on s’aixeca el número 42 va quedar afectat per un projecte urbanístic de
l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet, que, amb l’objectiu d’eixamplar el carrer, feia retrocedir aquell
costat de la Muralla de Sant Antoni tot eliminant l’antic carrer del Mur, considerat un espai malsà i poc recomanable. El
projecte de Vives s’inicià l’any 1922 i es va anar portant a terme al llarg de les dècades següent. Aquest projecte
explica que, en quedar edificat l’espai del carrer del Mur, en molts casos, com fou el del número 42 de la Muralla de
Sant Antoni, l’edifici que s’hi aixecava quedés físicament unit a una casa del carrer de la Cort. Així trobem, que en
algun moment d’inicis dels anys quaranta del segle XX, l’edifici que hi havia inicialment al número 42 de la Muralla de
Sant Antoni va ser enderrocat i aixecat de nou, retrocedint uns metres la façana i unint-lo al número 39 del carrer de la
Cort. El projecte fou signat per Josep Maria Vives Castellet, que en deixà la seva empremta en l’aspecte que donà a la
façana del número 42 de la Muralla de Sant Antoni. Però a més, també va modificar parcialment la façana del carrer de
la Cort, com se’ns fa evident al portal i als balcons del primer i segon pis.

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
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71. BCIL / ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC /

VCH8/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Jaume Huguet 1
353590, 4572221

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3522511CF5732B0001AD
327 m² sòl
PÚBLICA - PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici estructurat al voltant d’un pati interior,format per planta baixa i dos pisos superiors. La façana presenta tres
obertures en forma de porta a la planta baixa. Totes elles, amb brancals de carreus i arc escarser, que a la dovella
central presenten un escut, tots ells en força mal estat, fins el punt de que només es reconeix el de Valls en la porta
més a la dreta. Entre aquesta porta i la central hi ha una làpida amb una inscripció del segle XVI.
La porta de més a l’esquerra correspon a la capella de Sant Roc (sense culte) i sobre ella hi trobem un nínxol buit
(amb una inscripció del 1660 a la seva peana), una obertura circular i dues finestres amb barana de ferro colat;
finalment, a la teulada de la part de la capella s’aixeca una espadanya coronada amb un timpà. La capella té planta
rectangular de saló amb una sola nau i un absis semicircular. El sostre és una falsa volta de carró feta amb canya, guix
i fusta. Les parets presenten pilastres adossades amb capitells compostos, fetes de guix i amb funció ornamental. Les
pilastres estirades fan de suport d’un fals entaulament clàssic. La volta i l’absis conserven les pintures del segle XVIII.
Damunt la porta central, que només dóna accés a una gran sala rectangular i a la sagristia de la capella, hi ha un balcó
amb barana de ferro colat i al tercer pis una finestra com les de damunt de la capella. Aquestes obertures les trobem
reproduïdes damunt de la porta de més a la dreta, que dóna accés al pati interior, on hi ha un porxo suportat per
columnes de pedra, i a les escales que permeten accedir als pisos superiors. D’aquests darrers cal destacar el segon,
que presenta una galeria amb columnes que dona al pati interior. Amb tot, cal tenir present que algunes de les
obertures de la façana foren modificades durant els treballs de rehabilitació de l’edifici que es dugueren a terme l’any
1983.
L’edifici fou aixecat amb ús de carreus a les cantonades, i maçoneria i rajola per la resta. Avui el trobem arrebossat i
pintat de color grana i amb esgrafiats a la façana, fruit dels treballs de rehabilitació del 1983.
Cal tenir en compte que el construïren aprofitant l’espai interior d’un angle de la muralla del segle XIV, i que aquesta
hi va quedar engolida i reaprofitada per l’ampliació que experimentà l’hospital en els darrers anys del segle XVIII. La
muralla, que es conserva gairebé intacte, correspon al mur dret de tancament del pati i al mur de fons de l’edifici, que
separa les antigues dependències de l’hospital de les cases que s’edificaren damunt del vall de la muralla i adossades
a aquestes estan en els primers anys del segle XIX. La construcció d’aquest habitatge va permetre que l’antic hospital
s’engrandís, en ocupar també el darrer pis d’aquests edificis.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC
S. XVI - XVIII / Moderna / Renaixement - Barroc
Edifici aïllat
Religiós - Assistencial
Cultural – Habitatge i comercial
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 024/2413 (01/04/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.022

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1.

INTERVENCIONS

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH08
BCIL
B. PARCIAL
BCIN: VCH08 Escuts

USOS PERMESOS:

Equipament

2.

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura i distribucions interiors:
pati de Sant Roc, capella, escala, claustre planta segona.... També es protegeixen íntegrament els escuts de la façana
del carrer Jaume Huguet (BCIN), i tots els elements que composen les façanes especialment eixos compositius i
obertures, elements de forja, les portalades de fusta, carreus i brancals, altres elements ornamentals, textures i
cromatismes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i
detall.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic del conjunt i la seva estructura.
¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors no protegits així com dels habitatges dels carrers Rector Cessat i Muralla
de Sant Antoni, exceptuant qualsevol preexistència d’element catalogat.
¬ Es permeten noves obertures al carrer Rector Cessat seguint els eixos compositius d’aquest tipus de construccions i
la relació buit-ple, i la deconstrucció dels elements no originals de la façana de la Muralla del Castell.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
3.
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71. BCIL / ANTIC HOSPITAL DE SANT ROC /

VCH8/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’hospital de Sant Roc, destinats a l’atenció dels malalts pobres, dels pobres necessitats i dels pelegrins, fou construït
en la segona meitat del segle XVI per substituir en la funció d’hospital de la vila a l’antic Hospital de Santa Anna (segle
XIV-XV), que per aquelles dates estava ruïnós. L’any 1562 ja s’estava treballant en la construcció de l’hospital nou,
sota l’advocació de Sant Roc. Al cap d’uns anys, l’hospital estava en funcionament. Pel que respecta a la capella, les
primeres notícies documentals que en tenim són de l’any 1600. El conjunt de l’edifici de l’edifici fou reformat i
engrandit a partir de 1789. La capella fou ampliada, creixent en profunditat i adquirí l’aspecte que mostra avui. Entre el
1798 i el 1800 s’edificarà l’espai del vall de la muralla, i s’aixecarà el segon pis de l’edifici. Les obres d’aquells anys
donaren a l’edifici l’aspecte que presenta actualment.
L’edifici funcionà com a seu de l’hospital de la vila fins l’any 1835, data en que fou traslladat al convent dels
Caputxins. Des de l’any 1800, l’edifici de Sant Roc també estigué destinat a l’ensenyament, ja que en aquella data s’hi
posà en funcionament una escola de nenes pobres, regentada per les Germanes de la Caritat, que a més de tenir cura
dels malalts, s’encarregaven de l’escola. Aquesta escola es traslladà al Pio Hospital (l’antic convent de Sant Francesc)
l’any 1881. L’any 1842 s’instal·là a Sant Roc l’escola de pàrvuls, mentre que el 1889 feia el mateix l’escola pública de
nenes. L’any 1940 hi havia la Escuela Unitaria de Sant Roc, que hi estigué instal·lada fins el 1959.
A més de fer funció de seu d’escoles, l’antic hospital també es convertí en el local del Jutjats de Valls, del 1879 fins al
1980, i la seu del registre civil. Del 1940 fins la dècada dels vuitanta del segle XX, una part de l’edifici fou destinada a
les dependències de la Fiscalia de la Vivienda. Actualment, a l’antic Hospital de Sant Roc hi trobem les seus de
l’Escola Taller d’Art (des de 19659 i de l’institut d’Estudis Vallencs (des de 1980), mentre que les dependències de la
planta baixa s’usen a sales d’exposicions.
Bibliografia

4. Porta capella

1.
2.
Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

El llibre “Aproximació a la història de Sant Roc”, de Pilar Vives Corbella
La Capella i l'edifici de Sant Roc. Cultura. Valls: 1980. Juliol-Agost.
Geografia General de Catalunya. Barcelona: Catalanes, 1980.
Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.
Inventari d'esglésies de Catalunya,. Barcelona: Arxiu Gavin, 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
5. Porta accés pati

1. La façana principal de l’antic Hospital de Sant Roc el 1947.
Autor Desconegut / Arxiu Municiapl de Valls
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72. BCIL / CA SAGARRA /

VCH18/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Blat 9
353344, 4571978

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

319923CF5731G0001OK
380 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA SAGARRA
S. XIII - XVII / Medieval-Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge – Hoteler
Equipament (Escola)
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Ca Sagarra és un edifici de planta rectangular amb soterranis, baixos, entresol i dos pisos superiors. La façana que
dóna a la plaça dl Blat forma un dels costats laterals de la plaça, i presenta porxos a la planta baixa, amb volta plana,
que s’estenen al llarg de tota la façana. Amb la resta de les edificacions de la plaça, forma un conjunt porxat. Els baixos
de la façana principal (la de la plaça del Blat) presenten cinc obertures, les tres de més a l’esquerra, de grans
dimensions, corresponen al bar Bruch (un establiment comercial històric) i presenten motllures. La decoració
d’aquestes portes va a cavall dels estils modernista i noucentista. La següent obertura en direcció a l’esquerra de la
façana, és la porta d’entrada a l’antiga casa pairal dels Segarra, i dóna accés directament a la caixa d’escales de
l’edifici. La darrera porta, la de més a la dreta, d’unes dimensions més reduïdes que les altres, permet accedir a un
entresol. Pel que fa als dos pisos superiors, en el primer pis hi ha tres balcons sortints, dels quals el del mig, corregut,
abasta 4 portes. Al segon pis hi ha 6 balconets no sortints.

1. Visió General

L’edifici està coronat per una barbacana que data de la reforma integral de Ca Segarra que va tenir lloc en les dècades
dels vuitanta i noranta del segle XX.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES

La façana lateral del carrer de la Cort només presenta finestres obertes en els diferents pisos, fet que també trobem en
el cas de la façana posterior, on hi ha la porta que actualment permet accedir als soterranis de l’edifici.

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 053/2363 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.04

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH18
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C3. PLAÇA DEL BLAT (AMBIENT)
VCH61. FONT DE LA PLAÇA DEL BLAT (BCIL)
VCH19. REFUGI ANTIAERI (BPU)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic del conjunt i la seva estructura.
¬ Rehabilitació assegurant el manteniment i recuperació de la planta soterrani, els seus arcs gòtics, l’espai porticat i
accessos a la planta baixa, la façana de la Plaça del Blat, l’accés al refugi antiaeri i les cantonades de carreus.
¬ Es permeten noves obertures a la façana posterior seguint els eixos compositius d’aquest tipus de construccions i la
seva relació buit-ple.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior. També es
protegeix íntegrament la façana a la plaça del Blat i carrer Major i tots els seus elements, especialment: pas porxat,
cantonades de carreus, eixos compositius i obertures, lloses de balcons i baranes de forja, portalades i decoracions
dels accessos a la planta baixa (obra de Josep Maria Vives Castellet).
Pel que fa a l’interior es protegeixen íntegrament la sala gòtica i l’accés al refugi antiaeri de la planta soterrani (ara
destinats a Espais de la Memòria)
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i
detall.

¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.
3.
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72. BCIL / CA SAGARRA /

VCH18/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’indret on ara s’aixeca Ca Sagarra estava edificat probablement des del segle XIII. En les darreres dècades del segle
XIV constatem l’existència de cases particulars que ocupaven tot aquest espai, i que estaven construïdes damunt del
Celler de l’Arquebisbe. Aquest darrer deuria bastir-se a les darreries del segle XIII o a començaments del segle XIV. El
celler de l’Arquebisbe era el magatzem on aquest senyor jurisdiccional de Valls i primera dignitat de la Mitra
tarragonina, recollia els fruits dels delmes i primícies que li pagaven els habitants de la vila. Aquest celler es tractava
d’un soterrani de grans dimensions, de planta més o menys rectangular, amb parets aixecades amb pedra lligada amb
morter i amb una volta sustentada per un total de quatre arcs gòtics paral•lels, que van guanyant alçada
progressivament a mesura que va ascendint el carrer d’en Simó, lligats entre ells per uns altres arcs perpendiculars
que limiten amb la paret que dóna al carrer d’en Simó. L’estat en que es troba actualment aquesta sala gòtica, amb uns
envans que amaguen les parets originals, no permet saber si també existeixen uns arcs similars en la paret oposada. El
Celler de l’Arquebisbe funcionà com a tal fins ben entrat el segle XVIII, en que passà a mans dels Sagarra, que
l’incorporaren a la seva casa pairal.
Pel que fa a la resta de l’edifici, si bé des de finals del segle XIV aquest espai estava completament edificat amb cases
de diversos particulars, no adquirirà l’aspecte actual fins els darrers anys del segle XVII. L’any 1692, Joan Sagarra i
Colom, propietari i pagès original de Verdú (amb el títol de ciutadà honrat des de l’any 1679), amb motius del seu
casament amb Mònica Gassol, (publica de l’apotecari Jaume Gassol, una de les fortunes més cobejades de Valls), es
feu construir la casa pairal en aquest indret, considerat un dels millors de la vila. Ho feu adquirint les cases
preexistents i aconseguint que la Universitat de Valls li cedís una porció de terreny de la plaça del Blat (segurament
aquest darrer no és altre que l’espai on hi aixecà el porxo). Tot seguit aixecà l’edifici que hi trobem avui, tot i que
mantingué sense cap canvi l’antic Celler de l’Arquebisbe, ja que encara no formava part de la seva casa pairal. El mes
d’abril de 1706, dins el context de la Guerra de Successió, Ca Sagarra va allotjar al senyor Mifort plenipotenciari de
l’Arxiduc Carles d’Àustria, i el príncep Enric d’Armestad, juntament amb altres nombrosos cavallers que formaven part
de l’estat major de l’exèrcit de l’Arxiduc. La família benestant dels Sagarra habità aquest edifici fins les primeres
dècades del segle XX. En aquelles darrers anys, a cavall dels segles XIX i XX el poeta Josep Maria de Sagarra hi va
viure algun temps. En les primeres dècades del segle XX l’edifici es convertí en l’Hotel París, que estigué en
funcionament fins ben entrada la segona meitat del segle XX, mentre que a la planta baixa s’hi instal•là el bar Bruch.
Aquest darrer, durant gran part de la segona meitat del segle XX també va comprendre com a part del local, la sala
gòtica del Celler de l’Arquebisbe i part de la resta dels soterranis de l’edifici.
L’any 1965, degut a unes obres d’eixamplament del carrer d’en Simó, s’eliminà un porxo de la casa que donava a
aquest carrer. Posteriorment, en les dècades dels vuitanta i noranta del segle XX, l’interior de l’edifici, que havia passat
a ser una propietat municipal, fou reformat completament, aixecant-se de nou. Només es mantingueren sense canvis
els soterranis (tot i que es mutilà part de la sala gòtica, en rebentar un fragment de la coberta i fer-hi baixar una escala)
i algunes parts de la planta baixa. Actualment a més del bar Bruch, acull algunes dependències municipals i l’Escola
Oficial d’Idiomes.
Cal destacar que els soterranis conserven, a més de la sala gòtica i alguns cups, un dels accessos (l’únic practicable
en aquest moment) al refugi antiaeri que s’excava sota la plaça del Blat l’any 1938, en els quals es troba en procés de
desenrunament i de recuperació per fer-lo visible.

4.
1.2.3.
Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat (e-Gipci)

5. Sala gòtica

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
OLIVÉ OLLÉ, F. (2005). “Societat: les èlits dirigents”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvi i desenvolupament, Vol. IV
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
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Arxius

6. Sala gòtica
4. Plaça del Blat (Plaça de la Llibertat) cap al final de 1910.
ATV / Arxiu Municipal de Valls

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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73. BCIL / CASA DE LA VILA /

VCH4/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Blat 1
353350, 4572013

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420802CF5732A0001DR
613 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CASA DE LA VILA
S. XIII - XX / Medieval-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Religiós (XII) – Ajuntament XVIII XXI
Ajuntament
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un edifici de planta més o menys rectangular, amb la façana principal a la plaça del Blat i la posterior, a la
Costa de l’Església i la Muralla de Sant Antoni. L’edifici actual presenta planta baixa i dos pisos, tot i que aquest
nombre de pisos augmenta en la seva part posterior degut al desnivell existent amb la muralla de Sant Antoni, on hi ha
baixos i quatre plantes superiors. La façana principal està encarada a la plaça del Blat on queda perfectament encaixada
pels dos costats de la plaça. Aquesta façana d’estil eclèctic, construïda entre els anys 1895 i 1897, és simètrica. La
planta baixa, construïda amb pedra presenta quatre portalades amb arc de mig punt, decorats amb motllures. Dels
brancals de les dues portalades situades als extrems de la façana, arrenquen unes pilastres adossades que arriben fins
el coronament de la façana.
Els dos pisos superiors presenten obertures (emmarcades amb pedra) de dintell recte, amb aquest darrer decorat amb
motllures i elements clàssics. Aquestes obertures permeten accedir a balcons, també decorats amb motius clàssics i
orientalitzants, com ara gelosies i palmetes, que disposen de diverses mènsules a sota de cada balcó, per tal d’ajudar
a suportar-lo. Les obertures dels pisos superiors estan situades seguint un eix vertical que arrenca de cadascun dels
arcs de la planta baixa. Així, tan en el primer com en el segon pis trobem que en cada extrem de la façana, damunt de
la portalada respectiva i emmarcat per dues pilastres, hi ha un balcó, mentre que en el cos central de la façana, al
primer pis hi ha un balcó corregut amb tres obertures (les dues que hi ha al damunt dels dos arcs centrals de la planta
baixa i una altra oberta al mig punt) i en el segon, dues finestres rectangulars que flanquegen un espai decorat amb
motllures on hi ha cisellada la inscripció: Casa de la Vila.
Pel que respecta al coronament de la façana, damunt dels dintells de les obertures del segon pis hi trobem una cornisa
amb mènsules, i tot seguit un ampit. Les pilastres adossades superen la cornisa i l’ampit, on queden coronats per
palmetes, mentre que en la part central de l’ampit hi ha un petit cos més elevat que conté un rellotge, i que està
coronat per un frontó amb l’escut de la ciutat.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn del BCIN de l’Església de Sant Joan

CATALOGACIÓ

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 050/2381 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.02

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH04
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C3. PLAÇA DEL BLAT (AMBIENT)
VCH04. ESCUT DE LA VILA (BCIN)

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic del conjunt i la seva estructura, i del
vestíbul d’accés, l’escala noble i els patis interiors.

3.

¬ Rehabilitació per tal d’adequar-lo als diferents usos permesos que no comporti cap modificació substancial del seu
formalisme arquitectònic.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior. També es
protegeix íntegrament la façana a la plaça del Blat i tots els seus elements, especialment: eixos compositius i
obertures, lloses de balcons, elements de forja, portalades i decoracions.
Pel que fa a l’interior es protegeix íntegrament el vestíbul d’accés i l’escala noble, amb tots els seus elements
ornamentals (mènsules, artesonats de fusta, balustrada) així com els dos patis interiors i les seves obertures.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i
detall.

¬ Es permeten noves obertures a la façana posterior seguint els eixos compositius d’aquest tipus de construccions i la
seva relació buit-ple. Així com la resta d’intervencions conservant els possibles vestigis de la Muralla que es puguin
trobar.
¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.
4. Escala noble
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73. BCIL / CASA DE LA VILA /

VCH4/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
En conjunt, la decoració de la façana principal de l’Ajuntament presenta elements clàssics com ara pilastres, cornises i
motllures, amb un tractament típic de l’arquitectura eclèctica de finals del segle XIX. En canvi, la façana posterior, és
austera, i tot i estar aixecada amb un mur d’origen medieval, presenta obertures, tan de porta, com finestra i balcó,
reformades o obertes en les darreres dècades del segle XX.
De l’interior de l’edifici cal destacar el vestíbul que des de la segona porta de la façana principal (prenent com a
referència l’extrem esquerra de l’edifici, vist des de la plaça del Blat) dóna accés a l’escala noble que permet ascendir
a la part noble del primer pis, que compren la sala de Plens (situada a la dreta de la façana), el despatx de l’alcaldia
(ocupa el centre i correspon a bona part del balcó corregut) i el passadís amb funció de vestíbul que, des de l’escala
noble porta fins les dues sales esmentades.

els anys 1895 i 1897 va aixecar la façana que existeix actualment, d’estil eclèctic. L’interior de l’edifici continuava
mantenint l’estructura del segle XVI i la que comportà les reformes posteriors del segle XVIII, tot i que fou adaptada per
encaixar amb la nova façana.
Durant la Guerra Civil del 1936-1939, les autoritats municipals intentaren portar a terme una important obra de reforma
de l’interior de l’edifici. Així, en ple conflicte bèl·lic, enderrocaren bona part de l’interior de l’Ajuntament, fet que portà
a que una vegada acabada la guerra s’hagués d’aixecar de nou una part considerable d’aquest. Amb tot el lateral on es
troba la sala de plens no fou gaire afectat per aquests treballs i aconseguí arribar fins els nostres dies. Així a
començaments dels anys quaranta, sota la direcció de l’arquitecte Josep M. Vives Castellet tingué lloc la construcció
de gran part de l’estructura interna de l’Ajuntament, que a grans trets adoptà l’aspecte que representa actualment.
Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954) en reformà l’interior

5. Vestíbul d’accés

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.

DADES HISTÒRIQUES
L’origen de l’edifici que s’aixeca en aquest indret cal cercar-lo pràcticament en el naixement de Valls. Així, durant la
segona meitat del segle XII, l’espai on ara s’aixeca la Casa de la Vila es trobava fora del nucli urbà de la Vilaclosa, en
unes terres delimitades pel camí del Pla (carrer de la Cort) i de Montblanc (Costa de l’Església i raval de Farigola). Al
llarg del segle XIII, s’aixecaren habitatges en la meitat del solar que està encarada a la plaça del Blat, mentre que en la
meitat posterior, des dels darrers anys d’aquell segle i tenim documentada l’existència de l’església-convent i hospital
de Sant Antoni. Aquest edifici pertanyia a l’ordre religiosa dels Antonians, dedicada a l’assistència als malalts pobres i
desvalguts. Es tracta d’un convent de petites dimensions que limitava amb l’actual Costa de l’Església i amb les cases
que donaven a la plaça del Blat. L’Edifici estava format per les següents dependències: s’hi accedia per un porxo, que
donava accés al corral i a l’església, de reduïdes dimensions, que estava sota l’advocació de Sant Antoni. Finalment un
habitatge adossat a l’església completava el convent-hospital. La Comanda de Sant Antoni estigué establerta en aquest
punt fins la primera meitat del segle XVIII en que abandonà l’edifici. Al cap d’un anys fou substituït per la nova església
i casa que es va aixecar al carrer de Sant Antoni (que correspon a l’actual església de Sant Antoni).
Del convent original, a més dels primers metres d’alçada del mur de la façana posterior de l’Ajuntament, es conserven
a la vista les restes de la base d’un pilar i d’una paret de carreus en les escales d’accés a les dependències de la
Policia Local. Malgrat que en aquell indret hi ha una placa informativa que identifica aquestes restes com a
corresponents a l’edifici original de la Casa de la Vila, del segle XVI, per la seva situació correspon amb gairebé
absoluta certesa a l’antic convent-hospital de Sant Antoni.
Pel que fa a l’edifici de la Casa de la Vila, des del naixement de les estructures del govern municipal vallenques, a les
darreries del segle XIII, i sobretot a partir del segle XIV, en quedar estructurades i consolidades, aquestes emparen com
a lloc de reunió l’església de Sant Miquel (actual capella dels Dolors de l’església de Sant Joan), un edifici molt
proper a la plaça del Blat i al convent-hospital de Sant Antoni. Sant Miquel feu funció de seu de l’Ajuntament fins els
darrers anys del segle XVI, en que el Comú de Valls engegà el projecte de construir un nou edifici que fes la funció de
seu dels dos consells municipals, de l’arxiu, la botiga del blat i altres serveis i càrrecs municipal.
L’any 1593 el Comú de Valls encarregà la confecció del projecte al mestre d’obres Monter, el qual l’havia de fer
imitant la casa Comú d’Alcover, que l’esmentat mestre estava bastint per aquelles dates. Si bé, aquest mestre elaborà
el projecte del nou edifici, la seva construcció va anar a càrrec del mestre d’obres Francesc Rossell, el qual acabà
l’obra l’any 1595. L’edifici, que per la seva part posterior limitava amb el convent-hospital de Sant Antoni, estava
format per baixos (els baixos del costat esquerra corresponien a la gran sala de la botiga del blat) i tres pisos
superiors. La nova Casa de la Vila era d’estil renaixentista. La façana estava completament aixecada amb carreus de
pedra: en la planta baixa disposava de tres grans portals adovellats de dintell recte, i un altre de menors dimensions
(que potser fou obert posteriorment), mentre que en el primer pis, amb una alçada de sostre superior als altres, s’hi
obriren una sèrie de portes balconeres rectangulars de grans dimensions, acabades amb dintell recte (com totes les
obertures dels pisos superiors de la façana), i amb balcons de poca volada. En el segon pis hi havia uns balcons
similars als del primer pis, mentre que en el tercer s’hi obrien finestres (una d’elles estava ocupada per un rellotge).
Desconeixem l’estructura interna original de l’edifici, degut a les transformacions que ha patit al llarg de la seva
història, amb tot, mig amagat entre les estructures actuals de la planta baixa, encara es conserva algun pilar de carreus
i com a mínim un gran arc de mig punt. Entre les transformacions destacades cal esmentar la construcció, al primer
pis, de la Sala Capitular, l’any 1726, la qual es conserva actualment, fent la funció de sala de Plens. Des del 1891
aquesta sala conté la Galeria de Vallencs il•lustres (que posteriorment també s’amplià ocupant el vestíbul de la sala
de Plens). També en la primera meitat del segle XVIII, l’edifici de la Casa de la Vila va créixer per la seva part posterior
en passar a comprendre també l’antic convent dels Antonians. A finals del segle XIX, la façana principal amenaçava
ruïna i l’Ajuntament encarregà el projecte d’una de nova a l’arquitecte provincial Ramon Salas i Ric`mà. Aquest, entre

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fons Vives.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1.Plaça del Blat (Plaça Llibertat) cap al final de 1910. ATV / Arxiu Municipal de Valls.
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6. Pati

74. BCIL / CENTRE DE LECTURA /

VCH30/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort 44
353517, 4572065

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521829CF5732B0001GD
283 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un edifici de planta rectangular entre mitgeres i format per planta baixa, i tres pisos superiors. La façana
dóna al carrer de la Cort i presenta a la planta baixa una porta d’accés que ocupa gairebé tota l’amplada de la façana.
Aquesta porta està emmarcada per dues pilastres amb els seus capitells, que suporten un entaulament amb motius
decoratius clàssics que flanquegen la inscripció: CENTRE DE LECTURA. Cal dir que la seu social d’aquesta entitat
vallenca correspon a la planta baixa i el primer pis.
A la primera planta hi ha balcó corregut amb dues balconeres. El balcó ocupa tota l’amplada de la façana i té una
barana formada per un pedestal a cada extrem, que emmarquen vint-i-dos balustres a la part frontal i dues més a
cadascun, que segueixen els eixos verticals fixats per les portes balconeres del primer pis. Els balcons d’aquests
pisos, amb barana de ferro, es recolzen sobre dues mènsules, situades a cada extrem del balcó. Sota de la cornisa que
corona la façana també hi ha un total de sis mènsules.
El conjunt de la façana està decorat per un arrebossat que simula carreus cobrint la façana, i unes franges horitzontals
amples que ressegueixen la aquesta a l’alçada dels balcons tot simulant una motllura i separant cadascun dels
diferents pisos. Finalment cal dir que les portes balconeres estan decorades per uns emmarcaments llisos. La façana
s’emmarca dins de l’estil eclèctic.
L’interior de la planta baixa manté a grans trets l’estructura original que mostrava la seu del Centre de Lectura en les
darreres dècades del segle XIX i primeres del segle XX. Està format per una gran sala rectangular emprada actualment
com a cafeteria, que permet accedir a la caixa d’escales de l’edifici, i tot seguit, separada per un envà amb una sèrie
d’obertures d’arc de mig punt (porta d’accés i finestres), una sala de planta més o menys quadrada actualment
destinada a socis. A la paret dels fons de la sala, emmarcada per dues pilastres decoratives que suporten una cornisa
on hi ha les inicials i l’escut del Centre de Lectura, hi trobem una altra estança de dimensions més reduïdes. A la dreta
d’aquesta hi he els serveis i altres dependències.
La sala destinada als socis ocupa l’alçada de la planta baixa i del primer pis de l’edifici, i està coberta per una cúpula.
La sala presenta motius decoratius de tipus clàssic, com ara pilastres, capitells i cornises, mentre que al centre de la
paret de fons, i a l’alçada del primer pis, s’hi obre una finestra de grans dimensions que dóna a un pati interior de l’illa
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CENTRE DE LECTURA
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeresHabitatge – Seu Centre de Lectura (1862)
Seu Centre de Lectura
Bo - Regular
--Cèsar Martinell en reformà la façana l’any 1925 seguint l’estil noucentista.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió General 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 076/8005 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.011

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
VCH30
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements, així com el nombre de plantes i
alçades.
¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura funcional de plantes i alçades, i l’estructura
bàsica interior. També es protegeix íntegrament la façana del carrer de la Cort i tots els seus elements, especialment:
eixos compositius i obertures, balco corregut i balustrada, lloses de balcons, elements de forja, portalada d’accés a la
planta baixa i decoracions.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i
detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic.
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2.

74. BCIL / CENTRE DE LECTURA /

VCH30/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
de cases, fet que permet que hi entri llum natural. A l’alçada del primer pis hi ha un passadís de fusta que a mode de
balcó corregut ressegueix tres de les parets de la sala. Aquest permet accedir des de la resta del primer pis a dues
sales situades a la paret del fons d’aquesta gran sala, una de les quals la de la dreta correspon a la biblioteca.
L’esmentat passadís, i amb ell la sala, està separat de la resta del primer pis mitjançant un envà amb dobles obertures
d’arc de ferradura decorades amb pilastres. D’aquestes només la central correspon a la porta, mentre que la resta són
finestres. Pel que fa a la resta del primer pis, aquest està format per un passadís que comunica amb la caixa d’escales i
separa la sala abans descrita, d’una altra planta rectangular que arriba fins a la façana, on s’hi obre un balcó corregut.
Aquesta sala, on ara hi ha el piano, fa funció d’espai per exposicions i conferències. Pel que respecta al segon i tercer
pis, ambdós representen una estructura pròpia d’un edifici d’habitatges. Un d’ells fou emprat com habitatge del cafeter
i de la seva família, mentre que l’altre sembla que també en feia ús el Centre de Lectura.
Malgrat que originalment el taulell de la cafeteria estava situat en un dels angles de la quadrada, podem dir que els
usos actuals d’aquestes sales vénen a ser els mateixos que tenien a les darreres del segle XIX i començaments del XX.
Amb tot cal afegir que la gran sala de planta quadrada també era l’espai destinat a celebrar els balls de societat que
acostuma a organitzar el Centre de Lectura en les festivitats més destacades. En funció del nombre d’assistents també
s’habilitava com a sala de ball l‘actual cafeteria.
DADES HISTÒRIQUES
Pel que respecta a la història d’aquest edifici, tot i que segurament ja existia com edifici d’habitatges abans del 1862,
la trobem estretament lligada al Centre de Lectura, entitat de caràcter cultural i recreatiu fundada a Valls l’any 1862, fet
que la converteix en la primera d’aquest tipus d’entitats nascuda a Valls. Sembla ser que des d’un primer moment
aquest edifici del carrer de la Cort es va convertir en la seu de l’entitat, que avui encara hi està establerta. Per tal
d’adaptar l’edifici al nou ús, deuria ser en aquells anys de la dècada dels seixanta del segle XIX quan es portaren a
terme les obres d’adaptació de l’interior de l’immoble (i probablement també les de reforma de la façana) que li
conferiren l’aspecte i l’estructura que, tret d’algunes petites modificacions, manté actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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75. BCIL / COOPERATIVA AGRÍCOLA /

VCH120/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Carme 9
353402, 4571772

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3417423CF5731G0001JK
397 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’antic edifici de la Cooperativa Agrícola de Valls és un edifici noucentista de l’any 1907 projectat per l’arquitecte Lluís
Homs Moncusí. Destinat a seu social i a magatzem de la Cooperativa Agrícola de Valls. Inicialment i fins uns anys la
seu de la Cooperativa estava formada per dos edificis unificats, el més antic situat a la dreta de l’edifici que encara es
conserva era l’antiga casa dels Rubinat, marquesos de Vallgornera. Allí fou on s’instal·là la Cooperativa l’any 1907,
mentre que entre aquell any i el següent es construïa l’edifici de nova planta que es cataloga. Una vegada acabat, el
1908, ambdós quedaren convertits en un sol immoble, fins que fa uns anys, l’antiga casa dels Rubinat fou enderrocada
per a construir l’edifici d’habitatges que hi ha actualment.
La Cooperativa és una construcció entre mitgeres que consta de planta baixa i tres plantes pis, amb façana a dos
carrers, la Plaça del Carme i el carrer de Sant Francesc. L’edifici és aparentment simètric, en els dos laterals de la
façana principal hi ha un mòdul-torre que es repeteix, amb balcons a la primera planta de llinda arrodonida. La part
superior d’aquestes balconeres de la primera planta tenen dues filades de peces de ceràmica decorada de Manises. La
part central del conjunt està formada per cinc obertures per planta. Les obertures de la planta segona i tercera són
balconeres, sense llosa de balcó a la planta segona i amb llosa de curta volada a la tercera, les baranes de forja
segueixen el mateix disseny en tot l’edifici. En destaquen especialment les balconeres de fusta de la planta principal,
dividides amb quarterons, els de la part superior són de fusta amb perforacions que formen diferents figures, que
servien com a ventilació natural de la sala. El cos central de la façana principal està rematat amb una cornisa amb
motllura i damunt hi ha l’ampit cec que fa de barana del terrat. Aquest quan arriba als dos extrems de la façana es
transforma en una “torre” formada per quatre columnes esgraonades amb acabament rodó.
Pel que fa a la façana posterior, aquesta manté els eixos compositius de la façana principal però no està tan
ornamentada. Les balconeres de la sala mantenen el formalisme de la façana principal però sense llosa de balcó i amb
barana de les mateixes característiques ancorada als brancals. Les obertures de la planta segona i tercera són finestres.
Pel que fa al seu interior, actualment conserva l’estructura interna original, amb els magatzems de la planta baixa
parcialment adaptats a altres usos. En destaca especialment la sala que ocupa les dues plantes centrals de l’edifici
(planta primera i altell), un doble espai amb balcó perimetral, amb estructura de pilars de fosa de la foneria vallenca
Coromines, i profusament ornamentada amb capitells decorats, baranes de ferro treballades, pintures decoratives,
lluminàries, etc. Aquesta, destinada a sala de ball i espectacles diversos, es conserva intacte.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

COOPERATIVA AGRÍCOLA
1907 / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Seu Societat Agrícola (magatzems, administratiu) / Cultural
Administratiu (planta baixa)
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 063/12/8014 (01/10/1992)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.079

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Façana Plaça del Carme

Arquitecte: Lluís Homs Moncusí

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH120
BCIL
B.PARCIAL

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edifici i les dues façanes amb tots els seus elements, textures i
cromatismes. Especialment els eixos compositius i les obertures, ornamentacions, fusteries (excepte la de l’oficina de
planta baixa) i tots els elements de forja originals.
Pel que fa a l’interior es protegeix íntegrament la seva estructura bàsica de plantes, així com la sala de planta primera i
l’altell (estructura, ornamentacions i pintures decoratives). Es protegeix també la caixa d’escala i el magatzem. Es
protegeixen també les encavallades de fusta de la planta segona.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

Els que determina el planejament vigent

2. Façana carrer de Sant Francesc

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria general de l’edifici, façanes i tots els seus elements, sala
de planta primera i altell, i nucli d’accessos verticals.
¬ Deconstrucció d’aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permet la substitució del material de les encavallades si aquest es troba en mal estat.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

75. BCIL / COOPERATIVA AGRÍCOLA /
ALTRES DADES

VCH120/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
GAVALDÀ TORRENTS, A: “L’associacionisme agrari a Catalunya (El model de la Societat Agrícola de Valls 18881988)”, Valls, IEV 1989.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4.

1. AMV

2. AMV

Fotografies Valls Documental del 1931

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

76. BCIL / FÀBRICA TÈXTIL /

VCH46/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

3720503CF5732B0001OD
235 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FÀBRICA TÈXTIL (LOCAL COLLA JOVES)
S.XIX-XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Industrial
Local Social
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Muralla del Castell, 32. Valls.
353682, 4572056

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

Edifici industrial de planta baixa i dues plantes pis, encarat a la Muralla del Castell, destinat actualment a seu social de
la Colla Joves dels Xiquets de Valls. La façana original ha estat parcialment modificada a la seva part dreta, on hi ha la
caixa d’escala.
Està formada per cinc eixos compositius, el de més a la dreta és el que correpon a la caixa d’escales, l’accés és una
portalada de brancals de pedra i arc rebaixat, a la resta de plantes hi ha finestres. La fàbrica pròpiament dita té tres
plantes i quatre eixos compositius a tota la seva alçada. La planta baixa es conserva d’origen i la resta són de nova
construcció. A la planta baixa les obertures són d’arc rebaixat, hi ha una porta i quatre finestres, i el mur és de gran
gruix. Està destinat a bar de la seu social i al seu interior es conserva l’estructura de la nau de pilars de fosa i les
jàsseres i cabirons de fusta.
La resta de l’edifici va ser adequat a les darreres dècades del segle XX.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH46
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de l’antiga fàbrica i totes els seus elements
originals.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció de l’estructura original de la planta baixa.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels pocs edificis de patrimoni industrial que queden en aquesta zona.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana de l’antiga fàbrica tèxtil i tots els seus elements. Es protegeix
també l’estructura de la planta baixa, pilars de fosa i sostre.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

76. BCIL / FÀBRICA TÈXTIL /

VCH46/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Edifici industrial construït a la segona meitat del segle XIX, en un tram de la muralla del Castell que s’acaba
d’urbanitzar al llarg de la segona meitat d’aquell segle. Com passa en el cas de la muralla de Sant Antoni, el tram del
raval del Castell comprès entre l’actual carrer dels Germans Sant Gabriel i la plaça de Sant Francesc, va ser una zona
amb forta presència d’edificis industrials, construïts principalment al llarg del segle XIX.
L’edifici que ens ocupa va acollir en origen una indústria tèxtil. Actualment és la seu social de la Colla Joves dels
Xiquets de Valls.

4.

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
ROCA DOMINGO, S. (IEV 2006). Valls industrial. Guia de patrimoni arquitectònic industrial (s.XIX al 1949). Inèdit.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

5.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

77. BCIL / “CINE VALLS” /

VCH35/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati, 3 – Muralla de Sant Antoni 68
353547, 4572164

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521307CF5732B0001SD
304 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’un edifici de planta rectangular, amb la façana principal encarada a la plaça del Pati i la façana posterior a la
Muralla de Sant Antoni. És l’únic edifici sencer que queda a Valls de Cèsar Martinell. Presenta un pis soterrani, que
degut al desnivell existent entre la plaça del Pati i la Muralla de Sant Antoni pràcticament es converteix en els baixos de
la façana de la Muralla. Damunt d’aquest soterrani hi ha els baixos i quatre pisos superiors.
En la composició de la façana principal hi trobem l’ús de motius clàssics propis del noucentisme barrejats amb
solucions racionalistes. La façana de la planta baixa està centrada per la portalada de l’antiga sala de cinema, a la que
s’accedia pujant uns esglaons. La portalada central emmarcada per dues pilastres (inicialment damunt la porta hi havia
una inscripció on hi posava CINEMA VALLS), està flanquejada per dues portes de dimensions més reduïdes a cada
costat. La del costat dret dóna accés a un establiment comercial de reduïdes dimensions, mentre que la de l’esquerra
dóna a l’escala que baixa a la planta semisoterrani (baixa a la Muralla de Sant Antoni) local que des de la inauguració
de l’edifici ha hostatjat una cafeteria. Les pilastres que emmarquen la portalada principal continuen al llarg de la façana
(construïdes amb maó vist) fins arribar al coronament de l’edifici, dividint d’aquesta manera la façana en tres cossos,
el principal (el central), i els laterals. Pel que fa al cos lateral esquerra, a diferència de la resta de la façana, aquest
presenta un acabament de façana arrodonit per adaptar-lo a l’alineació de l’edifici contigu.
Pel que fa als pisos superiors, van ser transformats l’any 1973 construïnt a la part que toca a la plaça un habitatgedúplex, actualment desocupat, i que alterà substancialment les obertures de la façana perdent d’aquesta manera la seva
simetria i composició. Pel que fa a la façana dels pisos, al centre del segon pis hi ha una tribuna de línies simples
suportada per unes grans mènsules. Inicialment la tribuna presentava motllures decoratives (similars a les de la tribuna
de la façana posterior) i una coberta a tres aiguavessos. Les obertures de les finestres dels diferents pisos són
rectangulars i estan disposades de forma irregular per la reforma feta el 1973, a excepció del primer pis, on hi ha tres
finestres situades al centre, i el quart amb una sèrie de petites finestres rectangulars separades entre elles per pilastres
de maó. Les dues pilastres principals i les de reduïdes dimensions que trobem al quart pis, sustenten una cornisa
motllurada que serveix de base a la barana d’obra que corona l’edifici. Aquesta, en la seva part central adopta una
forma de frontó.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 113/2403 (01/01/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.019

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

“CINE VALLS” (CINEMA VALLS)
1929-1932 S. XX / Contemporània / Noucentista - Racionalista
Edifici entre mitgeres
Cinema
Baixos comercials - cap
Dolent
--Edifici de Cèsar Martinell

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH35
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI (AMBIENT)
C11. MURALLA DE SANT ANTONI (AMBIENT)

USOS PERMESOS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació i les façanes a la plaça el Pati i al carrer Muralla de Sant
Antoni. Així com textura i cromatisme original. També es protegeixen els esgrafiats amb el text “Cine Valls” i “Cinema
Valls”.
Es protegeix l’estructura de la planta baixa de la façana del carrer Muralla de Sant Antoni, sostres amb biguetes
metàl·liques i pilars de fosa amb pintures originals així com el terra hidràulic.
De la resta de plantes caldrà conservar totes les estructures inrteriors originals del cine, balcons, grades, paraments
del fons de l’escenari, escut pintat, etc.
Qualsevol intervenció ha d’anar encaminada a la recuperació dels elements originals.
No s’ha pogut accedir a la resta de plantes, qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb
documentació fotogràfica.

1. Façana El Pati

2. Tribuna

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i els seus elements.
Recuperació textura i cromatismes originals i esgrafiats.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits. Desmuntatge de baranes d’acer inoxidable.
¬ Qualsevol intervenció en la façana de la plaça El Pati haurà de recuperar les obertures i composició originals
(segons plànols), i haurà d’eliminar l’aplacat ceràmic de la planta baixa recuperant la textura i inscripció.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Façana Muralla de Sant Antoni

77. BCIL / “CINE VALLS” /

VCH35/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES (continuació)
La façana posterior més senzilla, presenta obertures a la planta baixa que donen accés i il·luminació al local destinat a
cafeteria. Damunt d’aquest i ocupant l’espai de façana que correpon a tres pisos, hi ha una gran tribuna amb obertura
central i decorada amb motllures. Pel que respecta a l’espai que hi ha entre aquesta i el coronament, també amb frontó
(en el qual hi ha una obertura amb forma de rombe), hi trobem una gran inscripció en la que s’hi llegeix “Cine Valls”.
A l’interior de l’edifici es conserva bona part de l’edifici del cinema, en molt mal estat, pràcticament tota a excepció de
la platea. Aquesta darrera correspon al local d’una antiga sucursal bancària avui tancada, que té un sostre que la separa
de la resta de l’antiga sala de cinema.
Fins a començaments dels anys trenta del segle XX, a l’indret on ara hi ha l’edifici de l’antic Cine Valls s’hi aixecaven
dos immobles del segle XVIII. Un d’ells, Cal Sepulcre, tenia al primer pis una balconada barroca molt ben treballada
que en el moment de l’enderroc fou adquirida per l’arquitecte Cèsar Martinell. Avui la trobem incorporada a la façana
de l’edifici de la Granja de Doldellops. El darrer ús que tingueren els locals comercials de la planta baixa d’aquells
immobles foren respectivament el de barberia i el de seu d’una entitat social.
L’edifici del Cinema Valls fou projectat per l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet (Valls, 1888-Barcelona, 1973) seguint
l’estil noucentista. Les obres de construcció de l’edifici tingueren lloc al llarg del 1931, i fou inaugurat el 6 de gener de
1932. En aquella data s’iniciaren les activitats d’aquesta sala d’espectacles, que rebia el nom de Cinema Valls. Tot i
que sembla que tenia una capacitat de 1.300 localitats, en realitat no deuria arribar mai a aquesta xifra, doncs per
exemple, l’any 1939 tenia un total de 772 localitats. Aquesta sala, on majoritàriament hi tingueren lloc projeccions de
cinema, estigué en funcionament fins la dècada dels seixanta del segle XX. Posteriorment esdevingué la seu d’una
entitat bancària. Pel que respecta al pis soterrani, aquest, adaptat com a cafeteria, va entrar en funcionament el 12 de
setembre de 1932, quan hi tingué lloc l’obertura del bar-cafè Lyon. Des d’aquella data fins avui aquest local ha
mantingut el seu ús original, tot i el canvi que s’ha anat produint en les cafeteries que s’hi instal•laren. Amb tot encara
manté a grans trets l’estructura original, amb unes columnes de ferro fos que suporten el sostre.

3. Façana Muralla Sant Antoni

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F. (2003). Història del Grup de Teatre de la Congregació Mariana de Valls (1952-1972). Valls:
IEV.

4. Interior planta baixa (foto Carles Cubos)
1. “Cine Valls” l’any 1951.
Fragment: Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

2. Font Servei Patrimoni Arquitectònic Generalitat

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
5. Interior planta baixa (foto Carles Cubos)

3. El Bar Lyon quan va ser inaugurat l’any 1934.
Jaume Guasch / AMV –Fons Jaume Guasch

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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77. BCIL / “CINE VALLS” /

VCH35/

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols projecte original
Fons Martinell Arxiu CoAC

FITXES BCIL
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77. BCIL / “CINE VALLS” /

VCH35/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

78. BCIL / FARMÀCIA VISCASILLAS /

VCH51/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Peixateria 9 – Carrer del Forn Nou
353462, 4572000

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FARMÀCIA VISCASILLAS
S. XIX / Contemporània
Edifici en cantonada
Farmàcia
Farmàcia
Bo
Es desconeix l’estat de conservació de les plantes superiors.
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3520505CF5731G0001BK
121 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Farmàcia històrica que ocupa els baixos d’un edifici amb aspecte exterior dels segles XVIII i XIX, però d’origen
medieval, tal com indica la presència d’un arc gòtic a la paret mitgera amb la següent casa del carrer de la Peixateria.
La farmàcia conserva intacte tots els elements de fusteria, tan interiors com exteriors (que reprodueixen motius
clàssics), de les darreres dècades del segle XIX, fet que la converteixen en el darrer exemple d’establiment comercial
amb aquest tipus de decoració i mobiliari que es conserva a Valls.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 117/8077 (01/09/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2.
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH51
BCIL
A. INTEGRAL
---

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Farmàcia històrica amb ornamentacions i mobiliari d’origen.

3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la farmàcia de la planta baixa i tots els seus elements i ornamentacions originals, tan interiors
com exteriors, lluminàries i mobiliari d’origen.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

78. BCIL / FARMÀCIA VISCASILLAS /
ALTRES DADES

VCH51/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4.

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

79. BCIL / CAP DE PEDRA I ARC /

VCH83/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 1 – Carrer de Sant Antoni. Valls.
353368, 4571918

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419103CF5731G0001RK
--PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

Cap de pedra gòtic que representa una figura masculina i que formava part de la decoració exterior d’un edifici
medieval. Encara manté la seva ubicació original, encaixat a la cantonada de l’edifici, a l’alçada del primer pis.
A més de les parets mestres, que en gran part són d’origen medieval, també es conserva un arc escarcer als baixos,
situat perpendicular al carrer de Sant Antoni.
Aquest edifici correspon a una casa de família benestant medieval que posteriorment fou dividida en dos immobles
independents. Conserven elements medievals tan a l’interior (hi ha un arc escarcer a la paret mitgera) com a l’exterior
(element decoratiu gòtic conegut popularment com a “cap de la Pera”). La façana dels dos edificis presenta un aspecte
propi del segle XIX. Aquests edificis formen part d’una cruïlla que esdevé un dels principals nusos de comunicació
més antics (segle XIII) i emblemàtics del Nucli Antic de Valls.
La tradició recull que el cap gòtic representa al bandoler Joan Serra, la Pera (mort el 1815), fet que ha portat a que se’l
conegui popularment amb aquest nom, tot i que evidentment, el cap de pedra (segle XIV) és molt anterior al bandoler.
També recull una altra llegenda sobre la relació entre cristians i jueus vallencs al segle XV.

2.

Bibliografia

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CAP DE PEDRA “LA PERA” I ARC INTERIOR DEL SEGLE XIV
S. XIV / Medieval
Element Concret
----Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

OBSERVACIONS:
3.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH83
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Raons històriques
ELEMENTS PROTEGITS:
Arc interior de la paret mitgera.
Cap de pedra de “La Pera” i placa commemorativa.
4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

79. BCIL / CAP DE PEDRA I ARC /

VCH83/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

80. BCIL / PORTALADA DE PEDRA – CARRER DELS METGES 14 /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer dels Metges 14, Valls.
353300, 4571620

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418612CF5731G0001RK
395m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PORTALADA DE PEDRA CARRER DELS METGES 14
S. XVIII-XX / Moderna-Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge / Industrial
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

VCH-133/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

Edifici aixecat entre mitgeres, amb planta en forma de rectangle irregular, amb un cos sortint darrera del número 16 del
carrer dels Metges. Inicialment, estava destinat a habitatge, però a mitjan del segle XX va passar a tenir usos
industrials. En alçada, l’edifici està distribuït en planta baixa i tres pisos superiors, tot i que probablement també
disposa d’alguna estructura soterrània, ja siguin cellers o cups. La coberta consisteix en un terrat, pel que fa a la part
més propera a la façana del carrer dels Metges, a excepció de l’extrem dret, on hi trobem un altell, que també ocupa
un espai de la part posterior del terrat, que presenta una coberta de teules, mentre que la meitat posterior de l’edifici
està coberta per diverses teulades de teules.
La façana, força ample, es tractava inicialment d’una façana força simètrica, amb cinc eixos verticals amb una obertura
per planta fixats per les portalades que s’obrien a la planta baixa. Però la darrera reforma important de l’edifici, feta al
segle XX, va alterar considerablement la façana, eliminant les finestres de l’extrem dret de la façana, fet que ha trencat
l’equilibri de la façana i li ha donat l’aspecte que presenta actualment. presenta una composició força simètrica
constituïda per dos eixos verticals, cadascun d’ells amb una obertura per planta. A la planta baixa hi tenim cinc
obertures, totes de llinda recta, que consisteixen en dues grans finestres (que originàriament haurien estat portals),
situades als dos extrems de la façana, i tres portals. D’aquests portals, en destaca el central, monumental, aixecat amb
brancals i dovelles de pedra, flanquejat per una pilastra llisa, mentre que la dovella central sobresurt de la resta de
dovelles. En canvi, els altres dos portals són de factura més senzilla, tot i que l’arrebossat de la façana no ens deixa
comprovar si els brancals són de pedra o de maó, i si les llindes són de fusta. En el primer pis, s’hi obren quatre
finestres de llinda recta, que segurament en origen eren portes balconeres, que disposaven dels corresponents
balcons. El segon i tercer pis també presenten quatre finestres de llinda recta, que segueixen els mateixos eixos
verticals. La façana no està coronada per cap cornisa.

1. Visió general

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH133
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ No es permet el desplaçament

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la portalada de pedra.
El bé es vincula a la seva localització i no es permet el seu desplaçament.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Portalada protegida

80. BCIL / PORTALADA DE PEDRA – CARRER DELS METGES 14 /

VCH-133/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El número 14 del carrer dels Metges s’alça en un espai que fou urbanitzat en el segle XIII, com a conseqüència del
creixement del nucli inicial de la Vilaclosa, seguint com a eixos els camins que sortien d’aquest, que va portar a
l’edificació progressiva de l’illa de cases on tenim aquest edifici. A mitjan del segle XIII, l’actual carrer dels Metges
esdevé el límit de Valls, en formar part del traçat de la muralla aixecada en aquells anys, el Mur Vell. Al llarg del segle
XIV la vila superarà aquesta muralla, que serà substituïda per la muralla de la segona meitat del segle XIV, que fixarà
els límits de l’actual centre històric de Valls. Al llarg del segle XIV s’anirà configurant i urbanitzant l’actual carrer dels
Metges, que inicialment era conegut com a carrer del Forn del Carme, fins algun moment del segle XVII, quan va
adoptar el nom de carrer dels Sants Metges, el qual s’ha mantingut fins l’actualitat com a carrer dels Metges.
L’edifici número 14 del carrer dels Metges sembla correspondre a diversos habitatges medievals dels segles XIV o XV,
que foren unificats probablement al segle XVIII, convertint-los en el casal d’una família benestant. En aquell segle, la
façana devia tenir cinc portals, mentre que al segon pis hi hauria cinc balcons (quatre d’ells han estat reconvertits en
finestres, i el cinquè ha estat tapiat), i probablement el segon pis també comptaria amb el mateix nombre de balcons, i
evidentment, la façana estaria coronada pel ràfec de la teulada, que arribaria fins la façana. Amb tot, és difícil datar el
portal del centre de la façana, que si bé segurament data del segle XVIII, es podria tractar d’un portal més antic. Al
segle XX, l’edifici fou reformat donant-li l’aspecte i estructura actual, lligat al canvi d’ús d’habitatge a industrial i
comercial. Sembla ser que aquesta transformació va tenir lloc el 1960, quan fou adaptat com a taller i botiga de
l’empresa de calçats Climent, pel que fa a la planta baixa i el primer pis, mentre que la resta de pisos passaren a tenir
la funció de magatzem d’aquesta empresa, així com l’altell que hi ha al terrat. Actualment l’immoble fa uns anys que
està sense ús.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, abril del 2004,
AAEET, Valls.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (i II)”. A Cultura, Nº647, maig del 2004,
AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

81. BCIL / FONT DE LA PLAÇA DEL BLAT /

VCH61/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Blat – Carrer Major
353356, 4571973

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DE LA PLAÇA DEL BLAT
1891 / Contemporània / Neoclàssic
--Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Font de pedra adossada a un dels pilars de la Casa Sagarra, damunt d’un esglaó. Té dos cossos diferenciats: la part
inferior correspon a la pica, que presenta una estructura amb basament, fust i la pica pròpiament dita en el lloc del
capitell. El perfil del cos superior està delimitat per una motullura acabada en dues volutes coronades per una petxina.
En l'interior hi ha un medalló ovoide on figura la data de 1891, i al dessota dues canelles. Els brollardors-aixetes
reprodueixen dues al·legories dedona -potser sirena de llargs cabells i tors nu-, que sostenen amb els braços una
treballada estructua de forma cilíndrica decorada amb un escut de la ciutat que es rodeja de motius florals. La part
inferior d’aquests dos brolladors- aixetes va ser totalment malmesa als anys 70 del segle XX, essent substituïda per
una peça en forma d’embut sense cap mèrit artístic. El conjunt ofereix una composició de clara inspiració en els
models de l'arquitectura clàssica.
Construïda al 1891 es troba en un dels angles de la Plaça del Blat, en el nivell inferior. Es té notícia que els brolladorsaixetes provenen de les antigues/foneries, ja desaparegudes, de Can Ballarí Colominas. Darrerament va ser restaurada,
però no ha patit en general transformacions remarcables.

1.

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES HISTÒRIQUES
L’arribada de l’aigua a la ciutat es remunta a principis del segle XIX un cop finalitzaren les obres de canalització de les
aigües. Llavors sembla ser que a la plaça del Blat s’ubicà una font per la importància de l’enclavament i degut a la
necessitat de dotar aquella zona de la trama urbana de Valls d’una font pública. Aquella primera font es deuria de veure
substituïda per l’actual, segurament molt més monumental que la primera.
Aquesta font va estar a punt de perdre els dos magnífics brolladors-aixetes el febrer de 1974 quan membres de la
brigada municipal volien arrencar-los i canviar-los per unes aixetes més modernes; la protesta veïnal davant l’actuació
del consistori va provocar la paralització d’aquestes “obres de millora”.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 133/2364 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.01

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH61
BCIL
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C3. PLAÇA DEL BLAT

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ No es permet el seu trasllat
2.

ELEMENTS PROTEGITS:
És protegeix integrament tot l’element.
No es permet el seu trasllat.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

81. BCIL / FONT DE LA PLAÇA DEL BLAT /
ALTRES DADES

VCH61/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

3.

Font Servei de Patrimoni arquitectònic de la Generalitat (e-GIPCI)

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

82. BCIL / FONT DE SANT ANTONI /

VCH101/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Sebastià 1 (adossada a l’Església de St. Antoni)
353531, 4571927

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519813CF5731H0001KR
-PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DE SANT ANTONI
1917 / Contemporània / Noucentista
-Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

La font es troba ubicada en un nínxol practicat a la paret lateral dreta de l'església de Sant Antoni. L'estructura del
nínxol defineix un arc de mig punt format per 20 dovelles de pedra regulars i clau central en forma de tascó, on figura
l'escut de Valls. Té dos cossos diferenciats: la part inferior està formada per la pica i la peanya, de pedra, amb el terra i
les parets enrajolats. La part superior té el brollador al centre d'un plafó de pedra esglaonat i amb motllures hi figura la
data del 1917. La resta de paret del nínxol està enguixada i decorada amb esgrafiats de temes florals policroms que
perfilen una gerra amb flors i una sanefa semicircular formada per petits escuts de la ciutat i de la creu de Santa Tecla
que s’hi alternen.
La realització de la font va portar-se a terme amb posterioritat a la construcció de l'església de Sant Antoni, a la paret
de la qual es troba incorporada. Va ser feta l'any 1917, moment de superposició un darrer Modernisme i un
Noucentisme ple. La font, morfològicament respon a les característiques del segon d'aquests corrents artístics.

EMPLAÇAMENT 1/1000

1.

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

OBSERVACIONS:

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

2.

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 132/2456 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.04

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH101
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ No es permet el seu trasllat.

ELEMENTS PROTEGITS:
És protegeix integrament tot l’element.
No es permet el seu trasllat.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

82. BCIL / FONT DE SANT ANTONI /

VCH101/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

83. BCIL / FONT DEL CARRER SANT SEBASTIÀ /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Francesc / Carrer de Sant Sebastià
353582, 4571862

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

VCH105/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

FONT DEL CARRER SANT SEBASTIÀ
1929 / Contemporània / Noucentista
--Font
Font
Regular
----1.

La font de la muralla de Sant Francesc es troba situada entre l’esmentat carrer, al qual hi està encarada, i el de Sant
Francesc, en l’indret on el carrer de Sant Sebastià enllaça amb la muralla de Sant Francesc. Es tracta d’una font pública
d’estil noucentista, aixecada amb maons. La font, pròpiament dita, està flanquejada per dos pedrissos d’obra, que
tenen com a respatller la paret de fons que emmarca el contorn de la font. Aquesta paret guanya alçada a mesura que
s’apropa a la part central, on hi ha ubicada la font. En aquest punt, la paret de tancament forma unes senzilles motllures
decoratives i tot seguit corona la part central seguint una forma de semicercel.
La font està encaixada a la part central de la paret de fons. La pica té un basament en forma de fust de columna,
arrodonida, que presenta dues motllures decoratives just al peu de la pica. Aquesta darrera, també és de forma
semicircular i està feta de maons. L’aixeta de la font està encaixada a la paret, encapçalant unes rajoles decoratives que
arriben fins a la pica. Al voltant de l’aixeta, entre aquesta i el coronament de la apret, hi ha una línia de rajoles
ornamentals que forma un arc de mig punt, de la qual arrenquen una sèrie de rajoles triangulars disposades al llarg
d’aquestes.
L’origen de la font cal crecar-lo en l’actuació urbanística que portà a terme l’any 1927 l’Ajuntament de Valls en aquest
indret, quan adquirí i tot seguit enderrocà tres cases de la muralla de Sant Francesc per tal d’enllaçar el carrer de Sant
Sebastià amb la muralla de Sant Francesc i així millorar la comunicació entre el centre històric i aquella part dels
ravals. L’enderroc d’aquelles cases comportà la desaparició d’un fragment de mur i de part d’una torre de la muralla
del segle XIV. Amb tot, la paret de la font descansa segurament damunt de restes de la muralla.
Un vegada obert el carrer aquell indret va quedar convertit en un espai obert i costerut. Als pocs anys l’Ajuntament es
proposà construir-hi una font pública que a més de subministrar aigua als veïns, servís per urbanitzar aquell indret.
Així, amb el suport econòmic del veïnat, el desembre de 1929 fou construïda la font que avui encara s’hi manté
dempeus.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

INTERVENCIONS
CAP
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.07
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
VCH105
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BCIL
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A. INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:
---

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Es permeten les intervencions que tendeixin a la recuperació de la imatge original.
¬ No es permet el seu trasllat.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element
No es permet el seu trasllat

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

83. BCIL / FONT DEL CARRER SANT SEBASTIÀ /
ALTRES DADES
Arquitecte:

VCH105/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

1. Imatge de la font a la dècada dels seixanta.
Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

84. BCIL / FONT DE LA PLAÇA DE L’OLI /

VCH54/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del’Oli – Carrer Peixateria. Valls.
353466, 4571958

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

FONT DE LA PLAÇA DE L’OLI – CARRER DE LA PEIXATERIA
S. XX / Contemporània
--Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Font 1

DESCRIPCIÓ
La font actual de la plaça de l’Oli, de l’any 1986, està col·locada al mateix lloc que la que s’hi va posar l’any 1816 (any
en què va arribar l’aigua corrent a la poblaicó) i que es va treure l’any 1970, quan es va destinar la plaça a aparcament.
Es van posar dues altres fonts: una a tocar del carrer Sant Oleguer oi una altra fregant el carrer del Mercat, ja que
l’aigua sempre ha estat necessària per als mercats setmanals que es fan a la plaça. Aquestes dues últimes van quedar
en desús a favor de l’actual: una font de ferro forjat decorada amb sistema d’enllumenat inclòs.
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

2. Font 2
OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.02
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
VCH54

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

CATEGORIA DE PROTECCIÓ:

BPU

¬ No es permet el seu trasllat.

NIVELL DE PROTECCIÓ:

A. INTEGRAL

CATALOGACIÓ:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

C. AMBIENTAL
ALTRES PROTECCIONS:

C2. PLAÇA DE L’OLI (AMBIENT)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot l’element.
No es permet el seu trasllat.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

84. BCIL / FONT DE LA PLAÇA DE L’OLI /

VCH54/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

85. BCIL / ESCULTURES VÀRIES /

VCHM /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça El Pati
353600, 4572150 – 353560, 4572131

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

LA DONA QUE ES PENTINA
EL CASTELLER
1921 / Contemporània / Noucentista
1968-1969 / Contemporània
--

NOM:

----PÚBLICA

Bo
-----

DESCRIPCIÓ
El monument al casteller és obra de l’escultor vallenc Josep Busquets. Com el seu nom indiica es tracta d’un casteller
dret que porta a les espatlles, com és costum, un membre de la canalla. Les dues figures porten la faixa i el mocador
tradicionals. L’escultura és de bronze sobre una peana amb la placa commemorativa. La figura va ser recol·locada
durant l’última reforma de la plaça.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

La figura coneguda popularment com “La dona que es pentina” és obra de l’escultor noucentista Esteve Monegal. De
marbre blanc, aquesta, coronava la font monumental regal dels vallencs de fora vila per les festes decennals de l’any
1921. La font estava situada a un costat del Pati i va desaparèixer durant l’última reforma de la plaça, conservant-se
només la figura. L’escultura va ser recol·locada a l’actual “font”, en una posició poc visible, fet que la desvirtua
considerablement.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj / Xa

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH-M
BCIL
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C4. PLAÇA EL PATI

1. El Casteller
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Es recomana la recol·locació de “la dona que es pentina”

RAONS CATALOGACIÓ:
Monuments històrics , obres d’Esteve Monegal i Josep Busquets respectivament.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

85. BCIL / ESCULTURES VÀRIES /
ALTRES DADES

VCHM /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, L. i ALTÈS SERRA, P. (2002): 100 fonts i safareigs de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. PERE CATALÀ ROCA / AMV - COL·LECCIÓ PERE CATALÀ ROCA
Font de la Plaça el Pati als anys seixanta del S.XX.

2.

3.

2. AUTOR DESCONEGUT / AMV-FONS FAMÍLIA BONET RULL
Font de la Plaça el Pati l’any 1936.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Valls (V)

86. BCIL / VILA ROMANA DEL VILAR /

V84/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Zona del Vilar. Valls
354284, 4572292 (218 m) (segons E-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Varies (veure plànol)
21651.21 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

VILA ROMANA DEL VILAR
Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la.
Romà República
Romà Segle III
Fàcil
En una zona plana al marge esquerra del torrent del Catllar. Al peu d’una petita
elevació on es localitza el poblat ibèric del Vilar. Al sud-est del nucli urbà de
Valls, en una zona d’eixample urbanístic. Vials i blocs d’habitatges.
Regular
Zona inundable
Museu de Valls, Valls.

1. Visió General 1

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xa

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

15223

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D35

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
V84
BCIL
A. INTEGRAL
---

La vil·la romana del Vilar es localitza al sud-est del nucli urbà de Valls, a l'antiga partida del Vilar i als peus de
l'elevació on es trobava el poblat ibèric del Vilar. La zona engloba el C/Prat de la Riba, un dels camps de futbol externs
al recinte esportiu de la Unió Esportiva Valls i diversos blocs d'habitages contigus al carrer. L'existència del jaciment no
va ser descoberta fins l'any 2000 si bé el topònim de la partida "Vilar" evidencia el coneixement de les restes en segles
passats. L'any 2000 es van dur a terme els primers treballs de delimitació en els terrenys de la UA 3 (Eixample del
Vilar), concretament en el sector on estava prevista la construcció dels edificis. Els materials documentats eren
cronològicament més moderns que els trobats al poblat ibèric del Vilar. Així es prengué coneixement de l'existència
d'una vil·la romana en les immediacions del poblat ibèric del Vilar.
L'any 2001 es realitzaren un total de 14 rases que evidenciaren l'extensió total d'un assentament rural d'època romana
que es convertia en una realitat diferenciada respecte el poblat ibèric del Vilar. D'entre el material recuperat durant
aquests treballs destaca la presència de fragments d'àmfora itàlica i tarraconense, ceràmica comuna oxidada i de Terra
Sigillata Hispànica (forma Dragendorf 37) així com l'absència de produccions ceràmiques posteriors. Pel que fa a les
esrtuctures localitzades, eren de pedra lligades amb fang. En base a tota aquesta informació, els arqueòlegs fixaren una
datació per a les restes exhumades que no ultrapassava el segle II dC. Els dies 5 i 6 de febrer de 2002, es realitzà una
intervenció amb l'objectiu de delimitar la zona d'ocupació arqueològica en el sector pròxim als banys privats,
concretament en el seu extrem sud.
Es van protegir les restes arqueològiques amb terra per tal de construir el vial. Es realitzà una rasa en la qual es
localitzà material ceràmic romà però no es detectà cap estructura de tancament. Posteriorment es protegiren les restes
que es conservaven a l'àrea de reserva. Es van cobrir amb gra d'arròs i terra per evitar la compactació excessiva de la
terra. La major part de les estructures documentades disposen de molt poca informació associada, fet que dificulta la
seva datació i adscripció a una fase concreta.
Les arqueòlogues diferenciaren sis fases successives al llarg dels 300 anys de vida de la vil·la. La fase I correspondria
a les evidències més antigues que es documentaren durant les excavacions. Daten del tercer quart del segle II aC i
corresponen a un abocador de ceràmica amb rebutjos de forn. A aquesta fase probablement corresponen a un seguit
de murs molt malmesos, fets de pedres irregulars lligades amb fang i que semblen dibuixar uns àmbits quadrangulars.
La fase II correspondria a un mur també fet amb pedres lligades amb fang.
La fase III comprèn un seguit d'estructures abandonades a partir del darrer quart del segle I aC o del canvi d'Era. Els
murs d'aquesta fase (de pedra irregular lligada amb fang) delimiten dos àmbits quadrangulars. També existeix més al
sud un conjunt de grans dipòsits. Pel que fa a la primera d'aquestes habitacions, presenta en el costat est restes d'una
mena de mitja canya d'un possible paviment d'"opus signinum". Aquestes restes evidencien l'existència d'un altre àmbit
ara desaparegut. A les estances situades més al sud es documentà la part inferior d'un "dolium" encaixat a nivell de
circulació, en un paviment que va ser abandonat a finals del segle I dC. Al costat sud-est d'aquestes habitacions es van
localitzar dos petits fornets, de dimensions molt reduïdes, que compartien un dels costats.
(continua)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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2. Jaciment 1

3. Jaciment 2

86. BCIL / VILA ROMANA DEL VILAR /

V84/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Els materials documentats al seu interior indiquen un abandó d'aquestes estructures a partir de finals de segle I aC.
Malgrat no es pogueren excavar els dos fornets, probablement estan relacionats amb algunes acivitats metal·lúrgiques.
També correspondrien a aquesta fase algunes estructures documentades durant l'excavació en extensió a la zona dels
banys. Es tracta de dos dipòsits i, possiblement un tercer, construïts amb lloses de pedra lligades amb argila tant a les
parets com al terra. El dipòsit situat més al nord és de forma circular. Al costat sud en trobem un altre, molt més gran, i
a continuació, un tercer que només s'insinua. Els dos dipòsits situats al nord estarien comunicats entre sí per un tub de
terrissa; la cota del paviment del primer seria més elevada que la de l'altre. El primer d'aquests dipòsits es relaciona
amb una conducció d'aigua que circula en direcció nord-sud, formada per pedres disposades oblíqües i que proveiria
d'aigua el dipòsit. Aquest conserva el paviment de lloses, i únicament la meitat de l'estructura, ja que la sala nord dels
banys se situa directament al damunt. El segon dipòsit presenta únicament tres lloses que cobririen el terra, a una cota
lleugerament inferior. La resta de la superfície consta d'una preparació de còdols a sobre del qual es troben les lloses
del paviment. Aquest dipòsit és de majors dimensions i té una forma triangular amb els angles arrodonits.Quedà
amortitzat pel "caldarium" i el "praefurnium". En els nivells que farcien la més gran d'aquestes basses es van recuperar
materials que indicaven una fase d'abanonament a partir de finals de segle I aC.
A la fase IV correspondrien un conjunt d'àmbits i estructures que serien abandonades en un moment indeterminat a
partir de finals de la segona meitat del segle I dC. Alguns dels àmbits de fases precedents continuen funcionant o són
reformades.
La fase V és una de les fases de la vil·la més ben documentades i que correspon als banys. Aquests banys privats es
troben localitzats a l'extrem sud-est de la vil·la i s'han identificat part del "tepidarium", del "caldarium" i el
"praefurnium". El "frigidarium", que també podria funcionar com a "apodyterium", devia ser l'àmbit situat al nord del
"tepidarium". La construcció d'aquest conjunt pot situar-se a partir de la segona meitat del segle I dC, sobre el mateix
espai on s'emplaçaven els dipòsits de la fase III.
La part excavada dels banys estava constituïda per dues estances calefactades i pel "praefurnium". L'estança nord és un
àmbit de 3,2 m de llarg i 2,7 d'ample. Al seu interior es van excavar un seguit de nivells d'enderroc i amortització de
l'estança que cobrien un paviment de terra compactada, rubefactada per l'acció de l'escalfament, i una preparació de
còdols. Just davant de les obertures del mur de compartimentació es detectaren al paviment taques més ennegrides,
que perdien intensitat a mesura que s'acostaven al fons de l'habitació, fet que indica que l'acció del foc devia venir del
sud. Només es va documentar un "cuneati" fragmentat que permetia suposar que formava part d'una de les "pilae" que
formaven l'"hypocaustum".
Pel que fa a la sala situada al sud es van documentar fins a dinou "pilae", disposades més regularment en les tres
filades situades més al nord, a una distància d'uns 40 cm entre elles. El tancament sud d'aquesta estança havia
desaparegut a causa d'una gran retallada posterior i s'han conservat de manera precària les restes del costat est. A la
part central de la línia d'aquest tancament sud els còdols que formen l'"area" o base de l'"hypocaustum" ultrapassaven
uns 30 cm que hauria ocupat el mur i s'hi detectaven les evidències més fortes de l'acció del foc, fets que permeten
suposar que aquí es trobava l'entrada del "praefurnium", i per tant, aquesta sala seria el "caldarium" i la sala nord el
"tepidarium".
També formarien part d'aquesta fase el conjunt de tres habitacions delimitat per quatre murs. Els materials recuperats
en els nivells que colgaven els murs d'aquestes habitacions indiquenuna amortització de segle II dC. En només un dels
murs s'ha documentat la utilització de morter de calç, encara que molt senzill.
La darrera de les fases documentades (la fase VI) correspon al moment en el qual els banys privats de la vil·la deixen
de funcionar com a tals i són objecte d'un seguit de reformes. Al costat sud i per sobre de la part destinada al
"praefurnium" es construí una habitació rectangular. La construcció d'aquest àmbit es pot relacionar amb el
desmantellament de les "pilae" del "caldarium". L'abandó d'aquest àmbit es situa a inicis de segle III dC.
D'entre el material arqueològic recuperat cal destacar un amulet fàl·lic de bronze, una moneda de Lluci Ver, un bol de
Terra Sigillata Sudgàl·lica amb un grafitti "post cocturam" i nombrosos fragments ceràmics, des d'àmfora fins vaixella
fina de taula importada (Terra Sigillata Sudgàl·lica, Marmorata, Terra Sigillata Hispànica) i ceràmica comuna oxidada i
reduïda. Tant les àmfores com les ceràmiques oxidades i reduïdes eren produïdes al forn ceràmic de la vil·la, el qual
no s'ha localitzat.

Pel que fa a la cronologia, no es disposen d'informacions sobre els moments fundacionals de la vil·la. Aquesta
funcionava plenament en el tercer quart del segle II aC, moment en el qual s'elabora una gran quantitat d'àmfores. A
partir d'aquest moment es documentaren un seguit de construccions i reformes fins arribar a l'abandó definitiu de la
vil·la durant el segle III dC. Actualment només els banys privats resten descoberts i englobats dins el projecte
urbanístic de l'Eixample del Vilar. Aquests han estat restaurats i consolidats si bé manquen de la senyalització
corresponent. La resta del jaciment roman soterrat sota el C/Prat de la Riba.
NOTES
Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresopnen a la zona on es trobaren les estructures
dels banys privats de la vil·la romana del Vilar.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (2001-6-16 MARÇ, 19-23 MARÇ)
-Tipus: Excavació
-Promotors: PROMOCIONES BBKV,S.A.
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (Pilar Bravo i Pòvez, Maria Adserias i Sans i Ester Ramón i Sariñena)
-Motiu: Construcció d’edificis d’habitatges amb planta subterrània
-Notes: Nom intervenció: UA3 Eixample del Vilar
ACTUACIÓ 2 (2002-5-6 abril)
-Tipus: Altres
-Promotors: PROMOCIONES BBKV,S.A.
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (Ester Ramón i Sariñena)
-Motiu: Delimitació de la zona arqueològica pròxima als banys
-Notes: --ACTUACIÓ 3 (2003-14 abril-30 juny)
-Tipus: Consolidació, Restauració, Intervenció preventiva i Adequació
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Arqué)
-Motiu: Intervenció als banys de la vil·la del Vilar, a la vora del c/Prat de la Riba
-Notes: --ACTUACIÓ 4 (2003-30 juny)
-Tipus: Altres i Intervenció preventiva
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Arqué)
-Motiu: Eliminació d’unitats estratigràfiques
-Notes: --ACTUACIÓ 5 (2004-19-27 gener)
-Tipus: Consolidació, Restauració, Intervenció preventiva i Adequació
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Arqué)
-Motiu: Intervenció als banys de la vil·la del Vilar, a la vora del c/Prat de la Riba
-Notes: ---
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INFORMACIÓ
Documentació
Memòries i informes - Informes i memòria intervenció arqueològica 2001: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
reg. 4426
Memòries i informes - Informes i memòria intervenció arqueològica 2002: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
Reg. 3542
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Zona del Vilar. Valls
354187, 4372370

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
Varies (veure plànol)
41410.67 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

POBLAT IBÈRIC DEL VILAR
Lloc d’habitació amb estructures conservades poblat
Ferro-Ibèric Ple
Ferro-Ibèric Final
Fàcil
Dalt d’una petita elevació del terreny, flanquejada per dos barrancs (torrent del
Catllar i torrent del Fornàs). Al sud-est del nucli urbà de Valls amb
construccions diverses que l’afecten: estació de trens, escola, zona esportiva,
habitatges.
Parcialment destruït
--Museu de Valls i Museu d’Arqueologia de Catalunya

1. Visió General 1

DESCRIPCIÓ
El poblat ibèric del Vilar es localitza a l'extrem est del nucli urbà de Valls. Limita al nord amb la línia fèrria VallsVilanova, a l'est amb el torrent del Catllar, al sud amb el C/ Prat de la Riba i a l'oest amb els primers habitatges del
Passeig de l'Estació. El poblat ocupava una petita elevació delimitada per dos cursos d'aigua i a més es trobava situat
en un punt estratègic respecte les vies de comunicació que connectaven la costa cossetana amb l'interior ilerget.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/15000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:

POUM

CLASSIFICACIÓ:

SÒL URBÀ Consolidat

QUALIFICACIÓ:

F / Vj / 3 / Ed /Ee

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

1060 (04/01/2006)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D35

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
V85
BCIL
A. INTEGRAL
BCIL V77 Estació del Ferrocarril
BCIL V78 Magatzems dels molls de l’estació

La primera afectació d'aquest poblat es remunta als anys 1883-1920, moment en el qual es va construir la línia de
ferrocarril, l'estació de tren i el passeig que unia la ciutat amb l'estació, que llavors es trobava als afores. L'any 1923
aparegueren les primeres restes com a conseqüència de la construcció del camp de futbol de les Jovetuts
Nacionalistes (actualment camp de futbol de la Unió Esportiva Valls). Es realitzà una intervenció arqueològica per part
de l'Institut d'Estudis Catalans, dirigida per J. Colominas i J. de C. Serra Ràfols, sense que arribessin a transcendir els
resultats d'aquesta. Després de la Guerra Civil, ja durant els anys 40, es realitzaren obres d'ampliació del recinte
esportiu que afectaren novament al jaciment. Durant la construcció del "Colegio Menor" (actual CEIP Eugeni d'Ors)
l'any 1965, es recuperà un important conjunt de materials i estructures que no s'arribaren a documentar. L'any 1969,
amb motiu de la instal·lació de les línies telefòniques del Passeig de l'Estació s'obriren un seguit de rases, una altra
volta sense control arqueològic. Durant el mateix any tingueren lloc les obres de construcció del pavelló d'esports
Joana Ballart. Durant els treballs es tancà la zona i no es permeté l'accés a cap persona aliena a l'obra. Si bé els
constructors asseguraren que no s'havien trobat restes arqueològiques, es té constància de l'aparició de nombrosos
materials, alguns dels quals es troben actualment en col·leccions particulars. De la mateixa manera, l'any 1971 es
recuperà un altre conjunt de materials durant les obres de construcció dels edificis núm. 29 i 31 del Passeig de
l'Estació. De totes aquestes actuacions sense control arqueològic només s'aconseguiren salvar alguns objectes que
compraren als obrers persones vinculades a l'Institut d'Estudis Vallencs.
L'any 1983 i amb motiu dels treballs de remodelació de la zona esportiva del Vilar, es realitzà la segona intervenció
arqueològica al jaciment. Aquesta fou dirigida per X. Solé, però mai va ser entregada la memòria d'excavació ni es
publicaren els resultats finals de la campanya. Hi van col·laborar membres de la comissió d'Arqueologia de l'Institut
d'Estudis Vallencs. Es va intervenir en l'espai entre les grades del camp de futbol així com en el talús que ocupava el
camp d'esbarjo del col·legi Eugeni d'Ors. El nivell arqueològic que contenia materials es trobava a flor de superfície,
just sota dels paviments actuals. L'any 1986 en obrir-se una rasa per bastir un mur de contenció a la zona del Vilar es
documentà un conjunt de ceràmica de vernís negre. L'any 1995 amb motiu de la instal·lació de la xarxa de Gas Natural
a Valls es va dur a terme una intervenció arqueològica d'urgència dirigida per Josep M. Vergès. Es van documentar un
seguit de murs que corresponien al límit nord-est del poblat, probablement corresponents al seus murs de tancament
o muralles. L'any 2000 es realitzà un seguiment arqueològic a arrel de les obres de construcció d'una taquilla, un
magatzem i una marquesina al camp de futbol del Vilar. Durant les obres no es documentaren estructures si bé es
localitzaren fragments de ceràmica comuna oxidada ibèrica, àmfora, material constructiu ceràmic i ceràmica grollera
pintada.Pel que fa a la cronologia, els escassos materials antics documentats (molt barrejats amb moderns),
s'adequaven a la datació general del jaciment (segles IV-II aC).
(continua)
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ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
El juny de 2001 es realitzà una delimitació arqueològica als costats sud i est del Pavelló Joana Ballart, en el punt on
estava previst construir unes edificacions annexes. La intervenció arqueològica constatà l'existència de restes d'interès
arqueològic, concretament un mur i un altre possible mur no confirmat que correspondrien al poblat ibèric. Pel que fa
a la cronologia, l'escassetat de material ceràmic recuperat no permeté datar les estructures de manera fiable.
L'any 2003 s'efectuà un seguiment arqueològic d'un seguit de rases per tal de delimitar tota la zona que havia de ser
afectada per la construcció del nou edifici del CEIP Eugeni d'Ors. La zona afectada correspon al pati i la pista esportiva
de l'actual CEIP. Les rases confirmaren la presència del jaciment ibèric sota els nivells actuals. Es documentaren tot un
seguit d'estructures i murs de pedra que donen una mínima idea d'una zona d'habitacions. També es localitzaren dues
sitges, una de les quals estava associada a un dels murs. Entre el març i l’abril de l’any 2004 es va realitzar el
seguiment arqueològic de l'excavació d'una rasa pel subministrament elèctric de mitja tensió a la U.A. 3 "El Vilar". La
intervenció constatà la presència de restes arqueològiques del poblat ibèric del Vilar. Es documentà una pavimentació
relacionat amb un muret de pedra seca que alhora es trobava associat a una sitja.
Si bé les intervencions arqueològiques han estat múltiples, les informacions extretes d'aquestes són molt fragmentàries
i no permeten establir un marc general per tot el poblat ibèric del Vilar. Pel que fa a les estructures documentades al
jaciment, durant l'excavació de 1995 es localitzaren un seguit de restes que corresponien al límit nord-oest del poblat.
Es realitzaren dues rases. En la primera es documentà un mur principal de 5 metres de longitud fet amb grans carreus.
Aparegué un altre mur perpendicular a l'anterior, formant l'angle d'una habitació. 8 metres més al nord-est aparegueren
tres murs, tots paral·lels al segon mur exhumat, però sense estratigrafia associada i molt malmesos. Tots aquests murs
s'orientaven al nord. En la segona rasa, aparegué un sisè mur orientat a est, relacionat a un nivell d'enderroc i cobert
per un nivell d'incendi. Per sota d'aquest es trobà un paviment de terra batuda. No es pogué seguir excavant i
documentar els nivells fundacionals del conjunt. Tots els murs tenien un gruix que oscil·lava entre els 40-50 cm. La
tècnica constructiva consistia en la utilització de pedres tabulars lligades amb argila. També es documentà una sitja
reblerta de material ceràmic. Les estructures es dataren en base a la presència de peces suditàliques de figures
vermelles, amb una cronologia de segle IV aC.
Pel que fa al moment d'abandonament d'aquestes estructures i en base al nivell d'incendi documentat, es fixà a l'entorn
de finals de segle III, inicis del segle II aC (presència de campaniana A i àmfora púnico-ebussitana). Altres
intervencions documentaren d'altres estructures descontextualitzades així com diverses sitges.
Pel que fa als materials arqueològics recuperats, ja sigui a peu d'excavació, ja sigui fruit de l'actuació d'afeccionats i
clandestins, destaca la presència de fragments ceràmics de tot tipus: contenidors amfòrics (àmfora ibèrica, ebussitana
i itàlica), vaixella fina de taula d'importació (ceràmica suditàlica de figures roges, campaniana A amb palmetes i
estampetes del taller NIKIA-ION) i ceràmica comuna ibèrica ("kalathos" decorats amb motius vegetals, vasos globulars,
morters, plats de peix). Al Museu de Valls es conserven denes de vidre i corall d'un collaret i un "thimaterion" o dos
cremadors de perfums antropomorfs amb el bust de Demeter-Tanit.Es tracta d'un poblat ibèric on s'ha testimoniat la
presència d'activitats de magatzematge dels excedents agraris però també es tractaria d'un assentament amb caràcter
comercial com a centre distribuïdor de material importat.
Actualment les restes conegudes es distribueixen per una àmplia àrea ocupada per les instal·lacions esportives de la
Unió Esportiva Valls, el pavelló Joana Ballart, el CEIP Eugeni d'Ors, els edificis d'habitatges que limiten amb la Plaça de
l'Estació, les instal·lacions ferroviàries i la línia fèrria Vilanova-Valls. Les restes, doncs, queden cobertes per
nombrosos edificis cosa que dificulta la constatació "in situ" de qualsevol evidència arqueològica.
En la intervenció dels mesos d’abril a juny de 2006 es van localitzar sis sitges de dimensions considerables de
possible ús comunal.
El 2007 es van realitzar 3 intervencions arqueològiques. La que es va dur a terme al CEIP Eugeni D'Ors, es van
localitzar estructures als costats N, NE i NO, dues estaven en bateria separades per un mur mitjaner i associades a
recintes d'hàbitat i un mur associat al sistema defensiu i una sitja. Les altres intervencions es van fer al c/ Prat de la
Riba 5-7, es van documentar diferents estrats arqueològics d'època ibèrica final en el costat E del solar. Aquesta seria

la zona d'extramurs del poblat, ja que la ceràmica trobada corresponia als abocaments de l'assentament del Vilar, que
vas er abandonat en el segle II ane.
En la intervenció del 2008, es va documentar un esquelet que confirma la fi violenta de l'assentament del Vilar entorn
el 200 ane, la troballa d'aquest individu adult és única en tot el NE peninsular.
En la intervenció del 2008 feta a l'espai que ocupa el CEIP Eugeni D'Ors, es van documentar noves estructures
relacionades amb la trama urbana de l'assentament i dues fases de pavimentació en un dels sectors. També es va
localitzar un esquelet que confirma la fi violenta de l'assentament del Vilar entorn el 200 ane, la troballa d'aquest
individu adult és única en tot el NE peninsular.
NOTES
Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresponen als murs documentats durant les
excavacions de 1995 i que han estat interpretats com a part del recinte murari que cenyia el poblat. L'any 1923, a arrel
de la construcció del camp de futbol de les Jovetuts Nacionalistes (actualment camp de futbol de la Unió Esportiva
Valls), es realitzà una intervenció arqueològica per part de l'Institut d'Estudis Catalans, dirigida per J. Colominas i J. de
C. Serra Ràfols, sense que arribessin a trascendir els resultats d'aquesta. L'any 1983 i amb motiu dels treballs de
remodelació de la zona esportiva del Vilar, el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va encarregar a
l'arqueòleg Xavier Solé l'execució d'una intervenció arqueològica. Hi van col·laborar membres de la comissió
d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Vallencs. Es va intervenir en l'espai entre les grades del camp de futbol així com en
el talús que ocupava el camp d'esbarjo del col·legi Eugeni d'Ors. El nivell arqueològic que contenia materials es
trobava a flor de superfície, just sota dels paviments actuals. Malauradament, mai es va presentar la corresponent
memòria d'excavació ni cap publicació dels resultats finals de la campanya.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (1983-19 abril-30 juny, 5 octubre-5 novembre, 1-30 desembre)
-Tipus: Excavació: urgència
-Promotors: Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia
-Participans: Fotògraf (Xavier Solé i Palacín, Hans Peter Luginbuhl, Enric Reig i jordi Aleta)
-Motiu: Construcció d’un poliesportiu descobert i d’una tanca del col·legi Eugeni d’Ors
-Notes: --ACTUACIÓ 2 (1995-3 d’octubre al 3 de novembre)
-Tipus: Documentació i excavació: urgència
-Promotors: GAS TARRACONENSE S.A.
-Participans: Universitat Rovira i Virgili. (J.M. Vergès i Bosch, Carolina Mallol, Francesc Vergès i J.Zaragoza)
-Motiu: Instal·lació de la xarxa de gas natural a Valls, per part de l’empresa Gas Tarraconense S.A.
-Notes: Nom intervenció: El Vilar poblat ibèric.
ACTUACIÓ 3 (1995-27 de novembre al 15 de desembre)
-Tipus: Excavació: urgència i altres
-Promotors: Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia i GAS TARRACONENSE
-Participans: Universitat Rovira i Virgili (J.M. Vergès i Bosch)
-Motiu: Instal·lació de la xarxa de gas dins el casc urbà de Valls
-Notes: Seguiment i excavació arqueològica d’urgència al Vilar. Pròrroga
ACTUACIÓ 4 (2000-del 4 al 14 d’abril)
-Tipus: Altres
-Promotors: Ajuntament, Valls,Patronat Municipal d’Esport
-Participans: CODEX, S.C.C.L .(Maria Adserias i Sana ,Cristina Benet i Arqué i M. Carme Carbonell Muiños)
-Motiu: Construcció d’una taquilla, un magatzem i una marquesina al camp de futbol del Vilar.
-Notes: Nom intervenció: Zona esportiva del Vilar.
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ACTUACIONS (continuació)
ACTUACIÓ 5 (2001- del13 al 22 de juny)
-Tipus: Altres
-Promotors: Ajuntament, Valls,Patronat Municipal d’Esport
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (M. Carme Carbonell Muiños)
-Motiu: Construcció d’edificacions annexes al pavelló esportiu Joana Ballart
-Notes: Nom interenció: Zona esportiva-Pavelló J.Ballart
ACTUACIÓ 6 (2003-de l’1 al 25 de juliol)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: SABATÉ & ESPECHE ASSOCIATS
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Arqué i Marta Brú i Virgili)
-Motiu: Construcció del nou edifici del CEIP Eugeni d’Ors
-Notes: Nom interenció: El Vilar
ACTUACIÓ 7 (2004-29 de març al 2 d’abril)
-Tipus: Control. Intervenció preventiva
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Arqué i César Augusto Pociña López)
-Motiu: Instal·lació de la xarxa de subministrament elèctric de mitja tensió a la U.A. 3 “El Vilar”
-Notes: --ACTUACIÓ 8 (2006-del 10 al 28 d’abril)
-Tipus: Excavació. Control. Intervenció preventiva
-Promotors: GISA
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet i Montserrat Garcia)
-Motiu: Construcció d’un aulari al C.E.I.P. Eugeni d’Ors
-Notes: --ACTUACIÓ 9 (2006- del 8 al 30 de maig)
-Tipus: Excavació. Control. Intervenció preventiva
-Promotors: GISA
-Participans: CODEX, S.C.C.L. (Cristina Benet, Marta Brú i Montserrat Garcia)
-Motiu: Construcció d’un aulari al C.E.I.P. Eugeni d’Ors
-Notes: --ACTUACIÓ 10 (2007-24/04-27/04)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Alta Projecció S.L.
-Participans: Enric Vilalta Ribé (Area SCP)
-Motiu: ---Notes: --ACTUACIÓ 11 (2007-04/06-30/06)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Alta Projecció S.L.
-Participans: Manuel Domènech Gonzàlez
-Motiu: Construcció de dos edificis d’habitatges amb pàrquing subterrani
-Notes: ---

ACTUACIÓ 12 (2007-24/09-12/10)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Joan Batet Guasch. Tècnic d’ALTA PROYECCIÓN S.L.
-Participans: ÀREA, Manuel Domènech Gonzàlez
-Motiu: S’hi vol construir un edifici amb soterrani. Aquest solar està situat dins els límits del poblat ibèric del
Vilar, zona delimitada com a espai de protecció especial del Catàleg Municipal de Valls.
-Notes: 5.640 € + IVA
ACTUACIÓ 13 (2007-03/09-30/09)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: S. Marimon Pané, cap d’obra Construccions RUBAU S.A.
-Participans: ÀREA, Enric Vilalta i Ribé
-Motiu: Requeriment de l’Àrea de Coneixement i Recerca
-Notes: --ACTUACIÓ 14 (2007-22/10-21/12)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya. GISA (S.Marimon Pané, cap obra. Construccions Rubau,S.A.)
-Participans: ÀREA, Enric Vilalta i Ribé
-Motiu: El solar del CEIP Eugeni d’Ors està situat a la zona on es troben les restes arqueològiques del Vilar,
incloses dins el catàleg municipal com BCIL
-Notes: 34.800 € IVA exclòs
ACTUACIÓ 15 (2007-30/09-30/09)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Construccions Rubau,S.A.
-Participans: Enric Vilalta i Ribé
-Motiu: ---Notes: --ACTUACIÓ 16 (2008-14/01-01/02)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya. GISA (S.Marimon Pané, cap obra. Construccions Rubau,S.A.)
-Participans: ÀREA, Enric Vilalta i Ribé
-Motiu: El solar del CEIP Eugeni d’Ors està situat a la zona on es troben les restes arqueològiques del Vilar,
s’està duent a terme l’excavació en extensió de la zona de l’edifici destinat a gimnàs i menjador
-Notes: 34.800 € IVA exclòs
ACTUACIÓ 17 (2008-07/04-24/04)
-Tipus: Excavació.Control. Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya. GISA
-Participans: ÀREA, Rubén Pellejà i Villalba
-Motiu: El solar del CEIP Eugeni d’Ors està situat a la zona on es troben les restes arqueològiques del Vilar,
s’hagut de treure una rampa i cal fer el control arqueològic i l’excavació.
-Notes: 34.800 € IVA exclòs
ACTUACIÓ 18 (2008-07/02-22/02)
-Tipus: Excavació. Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya. (S.Marimon Pané, cap obra. Construccions Rubau,S.A.)
-Participans: ÀREA, Rubén Pellejà i Villalba
-Motiu: El solar del CEIP Eugeni d’Ors està situat a la zona on es troben les restes arqueològiques del Vilar,
s’ha dut a terme l’excavació en extensió de la zona de l’edifici destinat a gimnàs i menjador
-Notes: 34.800 € IVA exclòs
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-Tipus: Intervenció preventiva. Eliminació
-Promotors: Generalitat de Catalunya. (S.Marimon Pané, cap obra. Construccions Rubau,S.A.)
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Quarter 1
353728, 4572268

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3723302CF5732D0001UI
3.310 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
Inicialment es tractava d’un edifici exempt de planta quadrada, amb un pati interior central porxat, al voltant del qual
s’estructuraven les dependències de la caserna. El Quarter de Valls ocupava tota l’illa de cases delimitada per l’actual
plaça del Quarter, on hi té l’entrada principal, el carrer d’Anselm Clavé, la plaça de la Font de la Manxa, on hi tenia una
altra entrada important (posteriorment fou transformada en la portalada d’accés a l’antic Banc de Valls), i el carrer del
Teatre.
Actualment, la part que es conserva del Quarter original correspon a la meitat de l’edifici més propera a la plaça del
Quarter. Si bé, inicialment, aquesta meitat de l’edifici estava formada per planta baixa, primer pis i golfes amb teulades
a doble aiguavés amb lluernes, amb la transformació que va patir als anys cinquanta del segle XX, les golfes van ser
substituïdes per un segon pis destinat a aules, que en la seva façana interior reproduïa la galeria porxada dels dos
pisos originals. Altres modificacions, que li han atorgat l’aspecte actual, foren la construcció d’una torre amb coberta a
quatre aiguavessos als dos angles de la façana principal, la substitució de les finestres del segle XVIII per altres de
majors dimensions. La porta principal fou flanquejada per pilastres que suporten un arquitrau. Damunt d’aquest hi ha
un balcó amb balustres i dues portes d’accés, que estan coronades per un timpà. El cos central de la façana, on hi ha
la porta, està coronat per un segon timpà de majors dimensions. Les façanes encara conserven la cornisa decorativa de
pedra que separava la planta baixa del primer pis del Quarter.
Pel que fa a l’interior de l’edifici, la planta baixa i el primer pis, que corresponen a l’edifici original del segle XVIII,
mantenen la major part de l’estructura original, amb les grans sales amb pilastres de la planta baixa, que antigament
acollien les cavallerisses i magatzems, i les sales de la primera planta que corresponen als antics dormitoris de la
tropa i altres dependències. Totes aquestes sales, així com el vestíbul d’entrada, amb els antics cossos de guàrdia que
el flanquegen, mantenen les cobertes originals del segle XVIII, amb sistemes de voltes de rajol. L’edifici també
conserva intactes les galeries originals de la planta baixa i del primer pis del porxo del pati interior. Les úniques
transformacions importants que ha sofert l’interior de l’antic edifici del Quarter han estat el canvi d’ubicació de l’escala
principal d’accés als pisos superiors i la construcció de la sala d’actes al primer pis.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ANTIC QUARTER
S. XVIII - XX / Moderna-Contemporània / Barroc-Racionalista
Edifici en cantonada
Militar
Docent
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Ed

OBSERVACIONS:

1.

2.

CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 125/2412 (01/04/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E. 129

USOS PERMESOS:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC
V62
BCIL
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municpal de Patrimoni, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edifici, la seva volumetria general, estructura de plantes i façanes exteriors i interiors, de
l’edifici del XVIII modificat el XX per Vives Castellet. De les façanes es protegeixen tots els seus elements a excepció
de les reixes col·locades els últims anys. Pel que fa a l’interior es protegeix la seva estructura bàscica, podent-se
deconstruir particions interiors si el seu ús així ho requereix.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
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ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES (continuació)
"La tipologia del Quarter respon a les característiques comunes que aquest gènere de construccions va adoptar en el
segle XVIII (cas, per exemple, de Reus i Barcelona): planta quadrada amb un pati central planta baixa i pis, ocupa
interiorment per una galeria que dóna al pati. La planta baixa es destinava a la infanteria i el primer pis a la cavalleria.
La teulada presenta lluernes en forma de balcó, iguals a les d'un sotabanc. De l'edifici, bastit en pedra, quedaren sense
construir els dos cossos laterals. L'actual edifici, molt modificat, presenta una façana de composició horitzontal
formada per cos central, on es situa la porta d'entrada, dos cossos, més elevats, en els angles, i dos panys que
unifiquen el conjunt."
El motiu que portà a la vila de Valls a construir el Quarter no fou altre que el que posar fi a la feixuga càrrega que
representava pels vilatans fer-se càrrec de l’allotjament de contingents de soldats, que estiguessin de pas o aquarterats
a la vila, el qual es feu pràcticament continu al llarg del segle XVIII.
A mitjans d’aquell segle hi havia molt poques casernes de nova construcció a la resta de Catalunya i de l’Estat. La
situació va canviar durant el període de pau que representà el regnat de Ferran VI (1746-1759), quan tingué lloc la
posada en marxa d’una política de construcció d’aquarteraments, tal com es desprèn d’una Reial Ordre del 2 de
setembre del 1749, que ordenava l’aixecament de casernes en diverses poblacions importants, facilitant el Govern el
personal del cos d’Enginyers militars per tal que en confeccionessin el projecte i controlessin la seva construcció,
mentre que al mateix temps s’estimulava als Ajuntaments perquè assignessin quantitats fixes anuals dels fons propis o
per subscripció entre els veïns acabalats, per tal de finançar aquesta obra pública tan desitjada. Aquesta situació va
donar peu a la construcció de casernes en diferents poblacions catalanes durant les dècades dels cinquanta i seixanta
del segle XVIII, totes elles unificades en les mateixes normes arquitectòniques i formades per quarter per la tropa i
pavellons pels oficials. En són exemples les casernes de Vilanova i la Geltrú, Valls i Reus, entre altres.
En el cas de Valls desconeixem la data exacta en que la Universitat de la vila prengué l’acord de comprometre’s a
construir la caserna. Però aquesta estaria entre la data de la mencionada Reial Ordre i el 8 d’octubre del 1750, en que
tenim la primera constància documental conservada que ens mostra la resolució de la vila de bastir el Quarter. Aquell
dia es celebrà una sessió de l’Ajuntament, en la que s’iniciaren els treballs previs de recollida de recursos econòmics,
amb l’acord pres d’efectuar un repartiment entre els veïns de la vila i terme, per recaptar la quantitat necessària per
adquirir els terrenys pel Quarter i al mateix temps per cobrir les despeses que anualment ocasionaria aquesta obra a
Valls. El 25 de maig del 1751 el Comú de la vila s’oferí a destinar anualment a la construcció de la caserna la quantitat
de 3000 lliures procedent del sobrant dels productes de Propis i Arbitris municipals, i es comprometé a fer treballs
voluntaris, i a transportar materials per valor d’altres 2000 lliures, sumant així un total de 5000 lliures anuals mentre
durés l’obra. El Comú acordà aixecar la Caserna en un dels límits del creixement urbà de la vila, en uns terrenys a tocar
el camí del Pla a l’alçada de l’actual Plaça Font de la Manxa.
Segons el plànol i projecte originals, l’edifici, de murs gruixuts aixecats amb pedra i morter, estava format per un
quarter de planta rectangular, d’uns 85 per 70 metres, amb les dependències estructurades en funció d’un pati central
d’uns 51 per 37 metres envoltat per una galeria. Presentava planta baixa, amb les dependències cobertes amb voltes
destinades a cavallerisses, magatzems de palla, cuines, cantina, cos de guàrdia i les escales d’accés als pisos
superiors, situades a la dependència del mig de cadascuna de les ales laterals. El primer pis, que reproduïa la galeria
interior de la planta baixa, estava destinat a l’allotjament de la tropa. Damunt hi havia les golfes, amb teulada a doble
vessant i lluernes en forma de balcó obertes a l’exterior i al pati. La façana, de línies molt sòbries mostrava una sèrie
de finestres rectangulars repartides al llarg de cada pis i una cornisa de pedra que separava la planta baixa del primer
pis. Tan sols tenia dues portes, situades al centre de la façana principal i de la posterior. Pel que respecta als pavellons
destinats als oficials, les seves famílies i els serveis administratius, consistien en dos cossos rectangulars adossats a
cada costat del quarter, del que en reproduïen l’alçada i façana, tot i que aquesta darrera estava una mica més
avançada i presentava cantonades de carreus als angles. Cada pavelló disposava d’un pati amb galeria oberta a
excepció del costat que estava annex al quarter, que restava limitat per la seva paret. Les galeries d’aquests patis
estaven enllaçades amb les del pati del quarter mitjançant passadissos.
Les obres començaren l’1 de gener del 1752, iniciant-se la construcció de l’edifici del Quarter, deixant els pavellons
per més endavant. Tot i que molt de tan en tant, l’enginyer militar que hi estava assignat es traslladava a Valls uns dies
per vigilar la construcció, el veritable responsable dels treballs que s’hi feien cada dia era l’encarregat de l’obra o
constructor, càrrec que inicialment i fins el juliol del 1752 va recaure en Magí Cabeza. L’any 1760 ja es començava a
treballar en la coberta superior de la meitat de l’edifici més propera a la plaça del Quarter. Finalment, l’any 1764 les
obres del Quarter de Valls es donaren per finalitzades i passà a ser habitat per les tropes reials.

Però la caserna no estava completament acabada, tan sols estava finalitzada la meitat Est del Quarter: la façana de la
Plaça del Quarter i les meitats de les ales Nord i Sud, mentre que de la resta tan sols s’havien aixecat les parets fins
l’alçada de la cornisa de separació entre la planta baixa i el primer pis, les quals estaven sense cobrir. Pel que fa als
pavellons del projecte inicial, tot i que el Quarter fou construït amb la intenció de que aquests s’hi adossessin, només
es va fer l’arrencada dels fonaments que hi havien d’encaixar des del Quarter i els angles de carreus que aquest havia
de compartir amb els pavellons. De fet, el projecte inicial havia estat modificat en algun moment durant els anys de
construcció de la caserna. La modificació havia consistit en reduir les seves dimensions, concentrant-la en la part de
l’edifici que en el projecte original es destinava a quarter per la tropa. Ara, la meitat Est de l’edifici, que estava acabada,
estava destinada a quarter, mentre que la meitat Oest corresponia a l’espai dels pavellons, que com hem dit tan sols
tenien aixecats els murs de la planta baixa i la part corresponent de la galeria porxada del pati interior.
L’any 1780 el capità general, Comte del Asalto, atorgà al Comú de Valls la facultat de continuar l’obra del Quarter, però
tal com fixava el projecte original, o sigui, recuperant per aquest ús l’espai inacabat que havien destinat a pavellons.
Mentre que respecte als pavellons, s’ordenava que aquests s’havien de fer com els construïts a Reus, els quals tampoc
havien seguit el seu projecte original, sinó que acabaren sent aixecats com a dos edificis independents emmarcant els
dos costats de la Plaça dels Quarters, presidida per la Caserna, formant conjuntament un complex arquitectònic
notable, que segons aquesta ordre s’havia de reproduir a la Plaça del Quarter de Valls. Però la represa de les obres
l’any 1780 no es va produir, restant reduïda només en els anys següents a la construcció d’una coberta per la part
inacabada del Quarter per tal de que la tropa la pogués emprar. Així les obres de la Caserna de Valls quedaren
pràcticament aturades a partir del 1764, mentre que ho foren de manera definitiva del 1780 en endavant.
El Quarter començà a funcionar com a tal l’any 1764, mentre que la construcció dels pavellons per als oficials i
sotsoficials ja no es va portar a terme. Aquest fet va provocar que si bé a partir d’aquella data la tropa que servia de
guarnició o estava de pas per Valls s’allotjava a l’edifici del Quarter, deslliurant d’aquesta càrrega als veïns de pocs o
mitjans recursos de la vila, els seus comandaments seguiren hostatjant-se en les cases de les famílies benestants
vallenques. El Quarter va allotjar tropes fins el 1940, tot i que al llarg d’aquest extens període hi va haver alguns anys
que Valls no comptà amb la presència d’una guarnició militar.
A mitjans del segle XIX tingué lloc el primer canvi important en l’ús de l’edifici del Quarter, quan la part de l’ala Nord
que estava completament construïda fou destinada a presó del Partit Judicial de Valls, situant en la planta baixa als
presos masculins, mentre que el primer pis comprenia la presó de dones i l’habitatge del carceller. Aquesta part del
Quarter original funcionaria com a presó fins a mitjans dels anys cinquanta del segle XX.
A començaments dels anys vuitanta del segle XIX tenia lloc un altre transformació important a l’edifici del Quarter,
quan el 15 de març del 1882, el Banc de Valls comprava l’edifici. La institució bancària es reservà la part de la Caserna
que només disposava de planta baixa, això és, el costat oest, on l’any 1884 en la part central es va aixecar la seu del
Banc, i les meitats dels costats nord i sud que no estaven finalitzats, els quals foren transformats convertint-los en els
habitatges dels treballadors del Banc. La resta de l’edifici (que incloïa la totalitat del pati), a excepció de la presó,
continuava sent destinat a l’allotjament de tropes.
En els darrers mesos del 1940, la necessitat de trobar un local apropiat per l’Escola del Treball va portar a l’inici de
negociacions entre l’Ajuntament i el Banc de Valls per la possible compra de la part del Quarter que es destinava a
caserna. Finalment, el 16 d’agost de 1941 l’Ajuntament comprava aquesta part de l’edifici al Banc, el qual el va vendre
per un preu simbòlic, fixant la condició de que l’immoble es destinés a l’ensenyament. A començaments de l’any
següent s’iniciaven les primeres obres d’adaptació de l’antiga caserna per al nou ús, instal•lant-s’hi l’Escola el
novembre del 1942, que hi estigué establerta fins el 1981, mentre que entre el 1952 i el 2002 també hi estigué
instal•lat l’Institut Narcís Oller (inicialment conegut com Institut Laboral). Així, a partir del 1942 i fins l’any 2002,
l’edifici de l’antic Quarter de Valls ha estat destinat exclusivament com a local de centres d’ensenyament, recuperant
durant la dècada dels cinquanta per aquesta finalitat l’espai destinat a les presons. L’edifici va conservar la seva
estructura original fins els anys cinquanta, quan, entre el 1954 i el 1958 es van portar a terme unes importants obres
de transformació i adaptació de l’edifici a les necessitats dels referits centres, que li conferiren l’aspecte actual,
ampliant-lo amb una segona planta i la construcció de les torres dels angles. Actualment, la meitat de l’edifici de
l’antic Quarter allotja provisionalment l’Escola Enxaneta.
"El terreny del Quarter havia pertanyut al Priorat del Lledó. Arran de la desfeta del 1714, els Ajuntaments de totes les
poblacions on hi havia destacaments de tropes estaven obligats a allotjar-les. Els 2.9.1749 una Reial Ordre del Govern
Central ordenà la construcció de casernes en les poblacions de certa importància, entre els quals es comptava Valls.
L'edifici va ser aixecat per la Vila i construït cap a mitjans del s. XVIII sota la direcció d'enginyers militars. En temps de
Carles III, aproximadament del 1780 al 1790, van interrompre's les obres. A partir del 1941 s'hi hostatjà l'Escola del
Treball, i des de l'any 1945, la revista Cultura hi té la seva redacció. L'any 1957 l'edifici va ser adaptat com a Institut de
Batxillerat."
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4. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

5. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

6. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

88. BCIL / ANTIC QUARTER /
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954). Reforma i ampliació any 1940.

Bibliografia
ALTÈS SERRA, P.: “Breu història d’un gran edifici enclavat a Valls”. A Notes de Color Vallenc, IEV, Valls, 1968.
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: “Josep Maria Vives Castellet, arquitecte”, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MURILLO GALIMANY, F.: 75 anys d’història de l’AAEET. Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball
(1927-2002) Valls. Cossetània Edicions i AAEET, Valls, 2002.
MURILLO GALIMANY, F.: “El Quarter de Valls (I)”. A Cultura, número 640, setembre del 2003, Valls.
MURILLO GALIMANY, F.: “El Quarter de Valls (i II)”. A Cultura, número 641, octubre del 2003, Valls.
MARTINELL, C. Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. Barcelona: Alpha, cop, 1959.
Cultura. Valls: 1978. Desembre.
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2. Antic Quarter cap al 1910. Autor Desconegut / AMV-Fons Família Bonet Rull.

3. Antic Quarter cap a 1900. Rozada/ AMV-Fons Impremta Castells.

4. Perspectiva Josep Maria Vives Castellet. Fons Vives CoAC.
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89. BCIL / EDIFICI I CAPELLA DE LES MONGES CARMELITES MISIONERES TERESIANES /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla del Castell 37 – Carrer Germans Sant Gabriel 2
353683, 4572163

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3721209CF5732B00
726 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EDIFICI I CAPELLA DE LES MONGES CARMELITES MISIONERES TERESIANES
S. XX (1r terç) / Contemporània / Neoclàssic
Edifici en cantonada
Assistencial - Religiós
Habitatge Plurifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ
L’antic convent i residència d’ancians de les Carmelites Terciàries Descalces, és un edifici entre mitgeres i en
cantonada, que correspon al número 2 del carrer dels Germans de San Gabriel, on té la façana principal, i l’actual
número 37 de la Muralla del Castell. La darrera reforma de l’edifici, portada a terme a finals de la dècada dels anys
noranta del segle XX, i que transformà els baixos de l’edifici en locals comercials i els pisos en habitatges, va provocar
l’enderroc del número 37 de la Muralla del Castell i el seu aixecament com a edifici de nova planta, a excepció de la
capella que és l’única part que es conserva de l’edifici original. Així, l’element del patrimoni que queda recollit en
aquesta fitxa correspon a la part de l’immoble que correspon al número 2 dels Germans de Sant Gabriel i a la capella
que es conserva al número 37 de la Muralla del Castell.
La finca, de planta més o menys quadrada estava originàriament ocupada en aproximadament tres quartes parts de la
seva superfície, per l’edifici, amb planta l’ela, que ressegueix la cantonada dels dos carrers, mentre que les façanes
posteriors d’aquest donaven a un pati interior enjardinat. La reforma de finals del segle XX va convertir la major part de
l’antic pati en una terrassa amb una planta subterrània. L’edifici consta de planta subterrània pel que fa al número 2 del
carrer dels Germans de Sant Gabriel, que degut al desnivell existent pel fet de que la Muralla del Castell va baixant en
direcció a la plaça de Sant Francesc, es converteix en una planta baixa respecte al rasant original del pati interior.
També disposa de planta baixa i tres pisos superiors, que donen al pati interior mitjançant terrasses.
La façana del número 2 del carrer Germans de Sant Gabriel, d’estil eclèctic, presenta una estructura força simètrica,
formada per cinc eixos compositius amb una obertura per planta a la façana principal, i quatre eixos compositius
similars a la façana lateral de la Muralla del Castell. Un sòcol de pedra recorre la planta baixa, on s’hi obren, d’esquerra
a dreta, una porta d’arc escarser amb brancals i dovelles de pedra decorats amb motllures. De la part superior dels dos
brancals arrenquen dues mènsules decorades amb relleus amb motius vegetals i clàssics, mentre la dovella central de
l’arc, que fa funció de mènsula, presenta un relleu ornamentat amb la paraula AÑO, i l’arc està decorat amb relleus. Les
tres mènsules sustenten el balcó que hi té immediatament al damunt, al primer pis.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V56/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 023/8076 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.012 / E. 090

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V56
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la capella i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edificació i la totalitat de les façanes (exteriors i al pati interior).
Especialment: eixos compositius, obertures, portalades, ornamentacions, elements de pedra i de forja, així com
textures i cromatismes originals.
Es protegeix íntegrament la capella de la Muralla del Castell, la façana, portalada i elements ornamentals, així com
totes els elements de l’interior originals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual i les persianes de llibret.
¬ No es permet la remunta.
¬ S’aconsella el canvi d’ús de la capella.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.
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89. BCIL / EDIFICI I CAPELLA DE LES MONGES CARMELITES MISIONERES TERESIANES /
ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
La següent obertura de la planta baixa consisteix en una porta de llinda recta, que fins la darrera reforma de l’edifici
havia estat una finestra. Com la resta d’obertures d’aquesta planta, està decorada amb motllures i relleus, aquests
darrers ornamentant la llinda. La tercera obertura, també convertida en porta, era originàriament una finestra trífora amb
dues petites columnes de fust quadrat i capitells de regust clàssic. La finestra, de llinda recta, està decorada amb
relleus i presenta tres mènsules similars a les de la primera porta, amb un relleu ornamentat amb les inicials MC a la
mènsula central. La quarta obertura, també convertida actualment en porta, correspon a una antiga finestra idèntica a la
segona que trobem en aquesta façana, mentre que la darrera obertura és una porta similar a la que hi ha a l’altre extrem
de la façana, però que en aquest cas, presenta la data 1890 a la mènsula central. A cada extrem d’aquesta façana, així
com entre el primer i segon eix, i el quart i el cinquè, trobem una franja decorativa a mode de pilastra, ornamentada
amb diverses motllures i relleus, que recorre tota l’alçada de la façana fins el seu coronament. La resta de la paret de la
planta baixa, així com la del primer i el segon pis, està decorada amb un arrebossat que forma una sèrie de franges
llises successives que recorren tota l’amplada de la façana.
Una cornisa amb motllures, situada a l’alçada de les lloses dels balcons del primer pis (els quals reprodueixen les
esmentades motllures), separa la planta baixa del primer pis, l’antiga planta noble de l’edifici. Els cinc balcons del
primer pis, amb baranes de ferro ornamentat, presenten portes balconeres de llinda recta, amb brancals i llinda de
pedra, amb un relleu decoratiu damunt de la llinda, que està coronada per un timpà amb motllures. Una nova cornisa,
separa el primer del segon pis, on hi trobem cinc balcons amb una volada més curta que la del pis inferior, en els que
el primer, tercer i cinquè estan suportats per dues mènsules cadascun. Les portes balconeres i la seva decoració són
similars a les del primer pis. Una nova cornisa amb motllures dóna pas al tercer pis, on s’hi obren cinc finestres de
llinda recta, emmarcades per una franja ornamental, mentre que als costats de cada finestra hi ha plafons amb
esgrafiats. En canvi, a la cantonada de la façana s’hi reprodueixen les franges decoratives que hi ha en els pisos
inferiors. Damunt de cada finestra hi ha dues mènsules, a les que s’afegeix una altra mènsula a la cantonada, que
suporten una cornisa amb motllures que sobresurt respecte a la línia de la façana. Damunt d’aquesta, però una mica
retranquejat, hi ha l’ampit que corona la façana, decorat amb una sèrie d’esgrafiats.
La façana lateral del carrer de la Muralla del Castell del número 2 del carrer dels Germans de Sant Gabriel, presenta
una estructura similar a la que trobem a la façana principal, però amb quatre eixos compositius. Degut a que el rasant
del carrer va descendent, hi ha tres petites obertures que donen al pis soterrani. La resta de la façana és idèntica a la
principal, a excepció del fet de que les obertures de la planta baixa corresponen a finestres que han estat transformades
en aparadors del local comercial que ocupa aquesta part dels baixos, i de que les llindes de les portes balconeres i les
pilastres que recorren la façana presenten una menor decoració que les de la façana del carrer dels Germans de Sant
Gabriel. Aquesta part de l’edifici està coberta per una teulada a dues aigües que no s’aprecia des de l’exterior.
Pel que respecta a l’actual número 37 de la Muralla de Sant Francesc, l’obra nova s’ha aixecat intentant mantenir una
aparença similar a la façana de la part de l’immoble que correspon al número 2 dels Germans de Sant Gabriel. Amb
tot, l’únic element que ens interessa és l’antiga capella del convent, de reduïdes dimensions i d’estil neoclàssic. La
portalada, situada al centre, és de llinda recta i té els brancals i dovelles de pedra, molt ornamentats amb motllures i
relleus. Conserva la porta original de fusta, de dues fulles. Coronant la llinda hi un frontó decorat profusament amb
motllures i relleus, mentre que damunt d’aquest s’hi obre la rosassa circular. Delimitant els dos extrems de la façana,
hi ha dues pilastres amb el fust acanalat, amb basament i capitell corinti. Els capitells suporten un entaulament decorat
amb motllures i relleus, que està coronat per un petit timpà amb una creu metàl·lica.

V56/

família benestant que n’era la propietària, i els habitatges (generalment de lloguer) repartits en els altres pisos, mentre
els baixos estaven destinats a magatzems i locals comercials.
El va fer aixecar Ramon Moncusí Grimau com a casa per a la seva família, i en morir, poc després, va quedar en mans
de la seva vídua Maria Carnicer Oliva, que tenia la intenció de crear una escola nocturna gratuïta per a obreres, que
també fos asil de nenes obreres i on s’atengués i es vetllés als malalts pobres. En morir aquesta, l’any 1907, s’engegà
la fundació d’una comunitat religiosa de Carmelites Missioneres Teresianes patrocinada amb el llegat testamentari de
Maria Carnicer. El 1909 els seus marmessors complien la voluntat de la benefactora, i feien donació d’aquest edifici a
l’institut de les Carmelites Missioneres Teresianes. El 10 d’abril del 1910 tenia lloc la fundació del convent-escola.
Amb el temps, l’assistència a la gent gran i als malalts va passar a ser prioritària, fet que va portar a que les Carmelites
Missioneres Teresianes passessin a ser conegudes com a “Monges de la Vetlla”. L’any 1930 tingué lloc la construcció
de la capella, projectada per l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell i Brunet, seguint l’estil neoclàssic. L’immoble fou
utilitzat com a residència per la tercera edat fins els darrers anys del segle XX, quan tingué lloc la construcció d’un
convent i residència de nova planta a l’altra extrem de la mateixa illa de cases. L’antic convent i residència fou
transformat en habitatges i baixos comercials, mentre que la capella, sense culte, forma part dels magatzems d’un
local comercial.
Bibliografia:
DD. AA. (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’Alt Camp, Vol. VI, Barcelona: Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
PASTOR MIRALLES, J. (2010). “Presència i missió de les Carmelites Missioneres Teressianes a Valls. Fundació de la
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1. Capella

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el número 2 del carrer dels Germans de Sant Gabriel i el 37 de la Muralla del Castell fou
urbanitzat al llarg del segle XVIII, quan l’expansió econòmica i demogràfica de Valls va portar a un creixement
urbanístic més enllà de la muralla medieval del segle XIV, mitjançant l’urbanització d’una sèrie de ravals o “Muralles,
que l’envoltaren. En aquest cas, l’espai on ara hi trobem aquest immoble fou edificat mitjançant la construcció de
cases de pagesos o menestrals i magatzems, al llarg del segle XVIII, a mesura que avançava l’urbanització de la
Muralla del Castell en direcció a l’actual plaça de Sant Francesc, i que s’anava configurant el primer tram d’un carrer
que conduïa cap a la part inferior de la plaça del Quarter, l’actual carrer dels Germans de Sant Gabriel.
Els diversos edificis que des del segle XVIII ocupaven l’espai on ara hi tenim aquest immoble, foren enderrocats a
finals del segle XIX i substituïts l’any 1890 per un edifici de nova planta, l’actual número 2 del carrer dels Germans de
Sant Gabriel (que en aquells anys es coneixia com a carrer Orient) i el 37 de la Muralla del Castell. Aquest esdevé una
bona mostra de casa benestant de les darreres dècades del segle XIX, amb una planta noble, destinada a allotjar la

1. Autor Desconegut /
.Fons Germans Castells París

2. Capella de les monges els anys cinquanta del segle XX.
Autor Desconegut / Arxiu Municipal de Valls
2.
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90. BCIL / ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT FRANCESC /

V02/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de Sant Francesc 1-2
353659, 4571902

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3619402CF5731H0001FR / 3619401CF5731H0001TR
537 m² / 1.590 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
L’antic convent de Sant Francesc, aixecat en aquest indret a finals del segle XVI i fou habitat pels franciscans fins l’any
L’antiga església i convent de Sant Francesc, corresponen respectivament al número 2 i 1 de la plaça de Sant Francesc
a la qual donen nom i on tenen la façana principal. L’antic conjunt conventual presenta una planta aproximadament
rectangular, estructurada pel claustre, al voltant del qual es disposen les dependències del convent, mentre que a la
dreta d’aquest, ocupant l’espai de la cantonada amb la Muralla de Sant Francesc i al llarg de la façana lateral que dóna
a aquest carrer, s’hi aixeca l’església.
L’església, d’estil barroc, és de planta de creu llatina, amb una nau de cinc trams, amb capelles laterals i cor als peus.
Les capelles laterals es comuniquen entre elles i pràcticament esdevenen naus laterals, que en el pis superior
d’aquestes presenten tribunes amb balustres als espais emmarcats pels pilars que suporten la nau central. La nau
central, els braços del creuer i la sagristia es cobreixen amb volta de canó amb llunetes, el creuer amb cúpula sobre
petxines i l’absis de l’altar major amb volta de forn. En conjunt, l’interior de l’església és de proporcions àmplies i
equilibrades. Malgrat trobar-se sense altars, degut a que no té culte, encara conserva part de l’antiga decoració interior.
Així dues de les capelles laterals del costat esquerre conserven pintures murals del segle XVIII relacionades amb la
Passió de Crist.
La façana de l’església és una mostra de l’austeritat franciscana. Està estructurada en tres cossos delimitats per
pilastres de carreus. En cadascun dels dos cossos laterals hi trobem, a l’alçada del cor de l’església, una finestra d’arc
rebaixat amb brancals i dovelles de pedra, que presenta una voluta ornamental a la dovella central. En el cos central, de
major amplada que els laterals, s’hi obre el portal d’entrada de llinda recta (que encara conserva la porta original de
fusta de dues fulles), amb brancals i dovelles de pedra, en la que destaca la dovella central amb una cartel·la ornada
amb la data 1745, i damunt d’aquesta, un relleu representant una custòdia amb la inscripció CHARITAS al centre.
Damunt del portal s’hi troba una fornícula buida, i tot seguit una finestra d’arc rebaixat, similar a les que hi ha als
cossos laterals, però de majors dimensions. La façana està coronada per una cornisa recta amb motllures i un timpà en
forma d’arc al cos central, també resseguit per una cornisa amb motllures. A l’espai del cos central que hi ha entre la
cornisa i el timpà s’hi obre una petita finestra d’arc de mig punt. A cada extrem de la façana i al punt més alt del timpà,
la cornisa amb motllures que la corona presenta, damunt d’un basament, una esfera de pedra ornamental. (continua)

CADASTRAL 1/2500 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 004/2409 (01/01/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.087 / E.088

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT FRANCESC
S. XVI - XIX / Moderna / Contemporània
Edifici aïllat en cantonada
Religiós (convent de franciscans)
Cap - Assistencial
Dolent - Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

2.

3.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V2
BCIL
A. INTEGRAL
V02 Emblema del Convent dels Franciscans
(BCIN)

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries del claustre hauran de ser d’un color adequat.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els dos edificis, església i campanar i convent, la seva volumetria general, estructura de
plantes i façanes exteriors i interiors. De les façanes es protegeixen tots els seus elements originals especialment els
emblemes del Convent dels Franciscans. Pel que fa a l’interior del convent es protegeix la seva estructura bàsica,
podent-se deconstruir particions interiors si el seu ús així ho requereix.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i
detall.

¬ Es recomana la reubicació, fora de l’estructura de l’església, de l’escala i l’ascensor del sociosanitari.
¬ Es recomana l’enderroc i substitució del cos edificat annexat a l’absis de l’església.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic.
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ALTRES DADES

DADES HISTÒRIQUES

DESCRIPCIÓ (continuació)

El convent dels franciscans fou fundat a Valls l’any 1582. Inicialment, els frares s’instal·laren a l’ermita de Santa
Magdalena on hi visqueren fins el 1588 en que davant les queixes dels frares que consideraven l’indret poc sa, el
Comú de la Vila acordà cercar un altre allotjament. Varen obtenir de l’arquebisbe unes dependències del Castell, on hi
romangueren fins el 1595, mentre aixecaven un nou convent a les afores del nucli urbà. Així, gràcies en bona part al
suport del Comú de Valls i dels donatius de famílies vallenques, els franciscans van poder construir un nou convent a
finals del segle XVI. L’antic convent de Sant Francesc de Paula i la seva església, s’aixecaren a extramurs de la vila, a
l’actual plaça de Sant Francesc, a tocar del portal d’en Llobets, una de les entrades de Valls, la del camí de Vilafranca,
que conduïa a Barcelona. L’any 1595 els frares es traslladaren al que seria el seu convent definitiu.
A mitjan segle XVIII, els franciscans realitzaren importants reformes al seu convent. Ampliaren i reformaren l’església
donant-li l’aspecte que presenta actualment, augmentant-la en alçada i segurament en dimensions respecte a
l’església original. Mentre que les obres també afectaren a la resta del convent, especialment al claustre, que va passar
a tenir, a grans trets, l’estructura i aspecte que presenta actualment.
La comunitat franciscana vallenca va habitar el convent fins l’any 1835. Poc després, l’edifici fou desamortitzat i va ser
aprofitat per l’Ajuntament per establir-hi una escola pública i, a partir del 1868 com a seu de l’hospital de la vila.
Actualment, l’edifici de l’antic convent encara manté aquest darrer ús i forma part de les dependències del Pius
Hospital de Valls.
Després de la marxa dels franciscans, l’església de Sant Francesc va dependre de l’església de Sant Antoni fins que
degut al seu estat ruïnós es tancà al culte el 1960. L’any 1978, l’edifici va ser cedit a l’Ajuntament perquè el destinés a
usos culturals. Des d’aquella data no ha tingut cap ús.

El campanar, està situat a la cantonada amb la Muralla de Sant Francesc, a l’espai on trobem la primera capella del
costat dret de l’església. El campanar és octogonal sobre base quadrada, amb cúpula recoberta amb teules vidriades. A
la cantonada que hi ha a la seva base hi destaca una cartel·la ornada amb la inscripció CHARITAS.
Les antigues dependències conventuals, situades a l’esquerra de l’església i estructurades al voltant del claustre,
presenten una estructura en pisos esglaonada, ja que aprofita el desnivell que existeix entre la plaça de Sant Francesc i
els terrenys de la part posterior d’on s’aixeca l’edifici del convent. Així, si bé la façana de la plaça de Sant Francesc tan
sols mostra l’existència d’una planta baixa i un pis superior en aquella ala del claustre, en realitat, aquesta té un pis
inferior, que si bé correspon a un soterrani pel que fa al rasant de la plaça, és en realitat la planta baixa d’aquella ala
respecte al claustre, que està un pis per sota en comparació amb el rasant de la plaça. A més, aquella ala encara
compta parcialment amb un altre soterrani al seu subsòl. L’ala que limita amb l’església, tan sols té un pis superior, el
mateix que trobem a la façana. En canvi, com que el rasant original dels terrenys que limiten amb el costat esquerre i la
part posterior del convent són un pis més baixos que el claustre, les altres dues ales tenen la planta baixa per sota del
rasant del claustre, a un nivell soterrani respecte a aquest. Amb la construcció de l’edifici del nou hospital, als anys
noranta del segle XX, aquesta planta baixa va quedar a la mateixa alçada que el soterrani de l’hospital. D’aquesta
manera, les ales esquerra i posterior presenten un pis soterrani (l’antiga planta baixa), la planta baixa a l’alçada del
claustre, i dos pisos superiors (que corresponen a les dues plantes que donen a la façana.
El claustre actual data del segle XVIII, presenta una planta rectangular, que inicialment estava distribuït dues plantes
d’alçada. La primera, oberta, està formada per quatre arcs de mig punt a les ales del davant i posterior i cinc arcs a les
dues laterals. Tots els arcs estan suportats per pilars amb impostes dels que arrenquen les voltes que cobreixen el
sostre de les ales del claustre. La segona planta del claustre, que es mantingué fins les obres que es portaren a terme a
l’antic convent per habilitar-lo com a Centre Sociosanitari de l’hospital, consistia en un passadís amb una sèrie de
finestres d’arc de mig punt, que il·luminaven el passadís que inicialment comunicava amb les cel·les dels monjos.
La façana principal de l’antic convent està perfectament fusionada amb la de l’església, de la que n’és la continuació.
L’aparença que presenta actualment correspon a les reformes que va patir a la segona meitat del segle XIX, quan
l’edifici fou adaptat per acollir-hi una escola i l’hospital de Valls. La façana, força simètrica, presenta sis eixos
compositius fixats per les obertures de la planta baixa. Així, els quatre primers eixos presenten quatre finestres de
llinda recta als baixos, tot seguit un gran portal d’arc de mig punt amb impostes aixecat amb brancals i dovelles de
pedra decorats amb motllures, que supera l’alçada de la planta baixa. Mentre que al darrer eix s’hi obre una finestra,
que té al costat una porta del segle XVIII tapiada. Una cornisa amb motllures que enllaça amb les impostes del portal
separa la planta baixa del primer pis. En aquest darrer s’hi obren en primer lloc quatre finestres emmarcades i
decorades amb motllures, tot seguit, damunt del portal hi ha un esgrafiat amb l’escut de Valls, i finalment al darrer eix
hi trobem un ull de bou de grans dimensions. La façana està coronada per una cornisa amb motllures, que suporta
l’ampit que corona la façana, i que combina mur llis amb balustres. Aquestes darreres coincideixen amb els quatre
primers eixos de la façana. Amb tot, es tracta d’una reforma de la façana del convent, de la qual encara s’entreveuen
elements propis del segle XVIII, com és el cas del medalló ornat que hi ha a cada extrem de la façana amb la inscripció
CHARITAS, i una data del segle XVIII. Les altres façanes conserven les cantoneres de carreus originals i altres elements
com tres mènsules de pedra, mentre que moltes de les finestres actuals corresponen a les antigues finestres del
convent.
A més de l’estructura del claustre, l’interior de l’edifici de l’antic convent conserva finestres i portes originals que estan
obertes a la planta baixa del claustre, així com bona part de les estances del pis soterrani amb les seves voltes
originals. Al segon pis també es conserven part dels murs originals, amb les portes de les antigues cel·les
reconvertides en portes d’accés a les habitacions dels pacients. Fins i tot, a l’extrem dret de l’ala de la façana, encara
es conserva bona part de l’estructura de dues cel·les, ja que part dels seus murs laterals foren aprofitats per emmarcar
l’escala que dóna a la porta de la plaça de Sant Francesc.
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8. Emblema dels Franciscans 1

1. Església i convent de Sant Francesc.
Pere Català Pic / AMV- Col·lecció Pere Català Pic

9. Emblema del Convent dels Franciscans 2

2. Esglèsia i convent de Sant Francesc. Rozada / amv-Fons Impremta Castells.
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10. Emblema del Convent dels Franciscans 3

11. Emblema del Convent dels Franciscans 4

Aixecament de plànols cedit per l’arquitecte Xavier Romaní
(autors: Xavier Romaní, Sònia Roca, Patrícia Rodríguez, Tarragona 2002)
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Carme 4-5-6, Carrer Parellades
353454, 4571730 (204 m) (segons E-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM:
DADES CADASTRALS

3317436CF5731E0001MM
2.843 m² sòl
PÚBLICA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:

ESGLÉSIA I CONJUNT DEL CONVENT DEL CARME
S. XIV - XIX / Medieval-Moderna / Contemporània
Edifici Aïllat
Religiós (convent de carmelites)
Religiós – Educatiu - Cap
Dolent – Bo - Ruïna

TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

Edifici religiós monestir
Medieval - Baixa Edat Mitjana
Modern
Fàcil
El convent se situa en el centre urbà de Valls, en la plaça del mateix nom, just
davant el portal del Carme en les muralles, que donava accés a la ciutat
Dolent
PERI 3
---

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

1.

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’antic conjunt conventual del Carme s’aixeca a extramurs de l’antic nucli medieval de Valls, encarats a la plaça que
els hi dona nom, amb l’església a l’esquerra i el convent a la dreta. Al subsòl de la plaça del Carme hi ha les restes
d’un cementiri medieval.
L’església actual fou aixecada al segle XVIII, tot i que en el seu interior conserva restes de l’església gòtica interior, cas
de tota l’estructura de l’absis amb els contraforts que té a la part posterior, i les restes de l’enteixinat de l’església
gòtica que es foren reutilitzats per a fer la coberta de l’església del segle XVIII. L’església, de grans dimensions,
consisteix en una nau de sis trams (suportats per pilars ornamentats amb pilastres) amb cor als peus, capelles laterals
(comunicades entre elles, fet que les converteix pràcticament en naus laterals), i creuer. La nau, espaiosa, i els braços
del creuer es cobreixen amb volta de canó amb llunetes, mentre que el creuer està cobert per una cúpula sobre
petxines. La capella del Santíssim (construïda a finals del segle XIX) està coberta amb volta, i la sagristia amb volta
d’aresta. La façana de l’església es simètrica, centrada per la porta d’entrada, que està flanquejada per pilastres,
arquitrabada, i presenta un nínxol damunt que conté la imatge de la Verge del Carme. En els laterals de la façana
existeixen dues finestres, en la part superior central, un rosetó, i per damunt d’aquest, una petita obertura. El
coronament de la façana és sinuós. Fou construïda seguint l’estil barroc, però també amb elements neoclàssics. El
campanar, situat a la dreta de l’església, presenta dues fases constructives. La base quadrada correspon en gran part al
campanar de l’església que tenia el convent abans del segle XVIII, mentre que la part superior, vuitavada, molt més
estilitzada i coronada per una cúpula amb rajoles vidriades, correspon al segle XVIII.
El convent s’aixeca al costat dret de l’església, estructurat al voltant del claustre. Presenta planta baixa i dos pisos
superiors, a excepció de l’ala lateral esquerra que té un segon pis (afegit al segle XVIII). Les parets de la majoria de
murs mestres de la planta baixa i del primer pis corresponen al convent medieval (aixecades amb maçoneria i tapia de
terra), del qual se’n conserva bona part de la distribució interna (refetor, sala capitular, passadís d’accés a les cel·les,
entre altres espais), a més d’arcs apuntats i portes adovellades d’arc de mig punt i finestres. El claustre actual, barroc,
fou construït al segle XVIII, en substitució del claustre gòtic.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/6000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÓL URBÀ No Consolidat
E

Sector: PMU-04

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 003/062/2411-1 (01/04/1983)
SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

15916

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.078

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I JACIMENT ARQUEOLÒGIC
V3
BCIL
A. INTEGRAL
V03. ESCUTS DE L’ORDRE DEL CARME (BCIN)

2.

3.

4.

INTERVENCIONS

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els tres edificis, església i campanar, convent i edifici graner, la seva volumetria general,
estructura de plantes i façanes exteriors i interiors. De les façanes es protegeixen tots els seus elements originals. Pel
que fa a l’interior del convent es protegeix la seva estructura bàsica, podent-se deconstruir particions interiors del
convent si el seu ús així ho requereix. S’haurà de recuperar l’edifici del graner, contemporani al convent, de murs de
tàpia de rei (necessita urgentment una consolidació estructural). Es protegeixen també els murs de tancament de les
terres del Carme, especialment el límit de ponent i el del carrer Parellades. Qualsevol intervenció (dins la zona
marcada com a terres del Carme) requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols amb fotografies de
conjunt i detall.

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció dins de la zona marcada com a terres del Carme requerirà d’un informe arqueològic.
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DESCRIPCIÓ (continuació)
El claustre actual, és de dues plantes: la primera, oberta, formada per arcs de mig punt (sis en cadascuna de les ales
del claustre) sobre pilars amb impostes, mentre que la segona, tancada, consisteix en un passadís amb algunes
finestres obertes al pati del claustre (posteriorment algunes d’elles serien transformades en balcons).
A la segona meitat del segle XIX, la façana original del convent, força austera, fou substituïda per la que mostra
actualment, iniciada el 1868 pels pares Jesuïtes, que hi anaven a establir un col·legi de segona ensenyança, i que fou
finalitzada al cap d’uns anys pels pares Escolapis que hi instal·laren un col·legi a inicis dels anys noranta d’aquell
segle. A més de la façana, transformaren l’interior de l’ala frontal del claustre, construint-hi una sala de grans
dimensions al primer pis i una escala noble d’accés. La reforma de l’interior de la part frontal de l’edifici va provocar la
transformació de la façana conferint-li l’aspecte que presenta avui en dia: una façana de composició simètrica, d’estil
eclèctic, que en la planta baixa presenta dues portes de dos arcs (un d’exterior gairebé de mig punt i un d’interior
rebaixat) emmarcades per pilastres (una de les obertures es troba actualment tapiada, mentre que l’altra porta, la
d’accés a l’edifici està desplaçada cap el lateral dret de la façana i coincideix per la seva ubicació amb l’antiga porta
secundaria del convent) i diverses finestres; el primer pis presenta balcons (alguns d’ells estan paredats), decorats
amb motllures i balustres de ceràmica; i finalment el terrat està decorat amb una balustrada. La separació entre les
diverses plantes està marcada por impostes.
El conjunt conventual també està format per l’antiga bassa que regava les terres del convent, que està situada al costat
esquerre de la façana de l’església; l’antic mur de tancament del recinte del convent que fa de paret mitgera amb
l’actual número 15 de la Muralla del Carme, el qual està aixecat parcialment amb tàpia i és d’origen medieval; i l’edifici
de planta quadrada i teulada a quatre aigües que s’aixeca aïllat a la part posterior del convent del Carme, el qual
correspon a un graner d’origen medieval d’aquest convent.

V03/

3. un tercer moment correspon a la reforma del segle XVII, es construí una segona planta, s'obren accessos en diversos
punts com en el passadís occidental de la planta baixa, així com noves finestres.
4. la última fase documenta en el segle XVIII un rebaix del nivell de circulació anterior. El claustre resta conformat tal i
com actualment; el refectori es reduí en dimensions, s'obriren noves finestres i portes i es construïren noves cel·les i
accessos a aquestes.
Documentació
Memòries i informes - Informe i projecte desmuntatge estructures al Convent del Carme, Valls (juny 2006). Arxiu Àrea
Coneixement i Recerca, DGPC.
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L'antic Convent del Carme de Valls és la seu actual del col·legi l'Enxaneta. Es tracta del convent més antic que
conserva la ciutat, fundat en 1321 pels frares carmelites i, tot i les diverses reformes efectuades, encara manté
l'estructura original, la que presentava el conjunt conventual en els segles XIV i XV. El conjunt fou aixecat en estil gòtic,
però ha amb el pas dels segles ha anat incorporant afegits i ha sofert reformes, moltes d’elles al segle XVIII, seguint
l’estil barroc. Els carmelites abandonaren el convent el 1835, el qual fou exclaustrat. A partir d’aquella data
l’ajuntament de Valls va convertir el convent en la seu d’hospitals i d’escoles, predominant aquestes darrers. A finals
del segle XIX, els jesuïtes i escolapis també hi realitzaren reformes d'estil eclèctic. Des de fa uns anys el convent està
en obres, per tal d’adaptar-lo de nou com a seu de l’escola Enxaneta. Pel que fa a l’església, aquesta va mantenir el
culte, i l’any 1878 fou convertida en parròquia.

TEIXELL, I; MURILLO, F. . El convent del Carme de Valls (Alt Camp). A:Tribuna d'Arqueologia 2007 . Barcelona .2007,
p.275-289 .

DESCRIPCIÓ JACIMENT (font: e-GIPCI)
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MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
LIAÑO MARTÍNEZ, E. (2005): “Valls monumental. L’edat moderna i els seus precedents medievals”. A Segles XVI-XVIII:
conflictes, canvis i desenvolupament, Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2004): “El Convent del Carme de Valls (I)”. A Cultura, número 654, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “El Convent del Carme de Valls (II)”. A Cultura, número 654, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “El Convent del Carme de Valls (i III)”. A Cultura, número 654, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.

Aquest convent ha estat objecte de intervenció arqueològica en 2006, actuació que venia motivada pel projecte: "L'obra
de Rehabilitació del Convent del Carme per a CEIP l'Enxaneta de Valls (Alt Camp)", que té per objecte rehabilitar el
convent, incloent-hi les modificacions necessàries per tal de garantir l'estabilitat de l'edifici, per obtenir un conjunt
arquitectònic coherent i per tal de recuperar i valoritzar els elements històrics incorporables. Aquest rehabilitació
l'engegà l'Ajuntament en el marc d'un conveni entre el municipi de Valls i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Els treballs consistiren en el repicat d'una franja de 80cm en les estructures que podrien
correspondre a fases constructives o de reforma anteriors al segle XX, documentació de les obertures o evidències
constructives i decoratives i establiment d'una cronologia per a cada element. També es realitzaren rases en la part
posterior de l'edifici i en el claustre, i l'excavació en extensió de l'interior de la sala capitular, ubicada en l'ala
septentrional del claustre, d'on s'exhumaren els enterraments en fossa i les deposicions múltiples localitzades. Com a
resultat de la intervenció arqueològica es pogueren establir quatre fases constructives i de reforma del cos de l'edifici:
1. l'edifici original del segle XIV, format per murs amb sòcol d'alçada variable de mamposteria i un alçat de tàpia. Era
format per planta baixa i primer pis, amb les estances distribuïdes al voltant del claustre. S'ha pogut ubicar la sala
capitular en l'ala septentrional, el refectori en la meridional, restituint la seva planta, accessos i alçada (volta de canó),
l'accés a l'església per la banda oriental i els accessos a les cel·les i altres dependències dels monjos en la galeria
occidental del claustre.
2. dels segles XV i XVI s'han documentat la majoria de pintures localitzades en finestres d'il·luminació del claustre, la
construcció d'una capella-fornícula en l'angle sud/est, que presenta restes de pintura.
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ACTUACIÓ 1 (2007-23 gener-28 febrer)
-Tipus: Excavació, Control i Intervenció preventiva
-Promotors: Ajuntament de Valls, GISA
-Participans: COTA 64,SL (Imma Teixell Navarro i Montserrat Corominas Vidal)
-Motiu: ---Notes: --9.

ACTUACIÓ 2 (2007-01/09-29/09)
-Tipus: Excavació, Control i Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya (Albert Gili Vidal, gerent de GISA)
-Participans: COTA 64,SL (Montserrat Corominas Vidal)
-Motiu: Acord Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, Tarragona, 3/02/04, acord Comissió Municipal
Patrimoni Arquitèctonic i Arqueòlogic Vallenc de 25/10/05, acord CTPCT 26/07/06 i acord CTPCT 25/10/06
-Notes: --ACTUACIÓ 3 (2008-22/01-29/02)
-Tipus: Excavació i Intervenció preventiva
-Promotors: Generalitat de Catalunya (Albert Gili Vidal, gerent de GISA)
-Participans: COTA 64,SL (Ana Charquero Ballester)
-Motiu: El convent del Carme de Valls, on actualment hi ha l’escola Enxaneta, s’ha de rehabilitar per millorar
l’ús d’escola.
-Notes: ---

10.

11.

12.
1. Església i convent del Carme l’any 1950.
Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls
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2. Convent del Carme cap al 1915.
Pere Català Pic / AMV-Col·lecció Pere Català Pic

3. Una panoràmica del conjunt conventual del
Carme feta des del campanar de l’església de
Sant Joan els anys quaranta del segle XX.
Josep Moncunill Cirac / Fons Josep Moncunill Cirac
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Passeig dels Caputxins 20 – Carretera del Pla
353637, 4572340

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3726605CF5732F0001GE
8.670 m² sòl
PÚBLICA / PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici del Santuari de la Mare de Déu del Lledó i de l’antic convent dels Caputxins (l’actual Casa de Caritat),
presideixen la part superior del passeig dels Caputxins, i ocupen una finca de grans dimensions. Aquesta està
emmarcada pel passeig dels Caputxins, on el Santuari hi té la façana, el carrer de F. Rodon Queralt, la carretera del Pla,
el mur de tancament que el separa del col·legi Claret i del barri de la Xamora, i els carrers de Carles Cardó i de Santa
Joaquima de Vedruna. La part central d’aquesta finca està ocupada per un conjunt d’edificis, disposats als dos costats
de l’església de la Mare de Déu del Lledó. Al costat esquerra hi tenim les dependències de l’escola de la Mare de Déu
del Lledó, que daten dels segles XIX i XX i no queden compreses en l’antic conjunt conventual. Mentre que a la dreta
de l’església s’hi aixeca la Casa de Caritat, que correspon a l’antic convent dels Caputxins. Per tant els elements
protegits que queden recollits en aquesta fitxa són el Santuari i l’edifici que té a la dreta, l’antic convent dels Caputxins.
La façana principal de l’antic convent està presidida per l’església de la Mare de Déu del Lledó, un edifici barroc d’una
nau de tres trams amb coberta de volta de canó amb llunetes, capelles laterals (que es comuniquen entre elles i
pràcticament esdevenen naus laterals) cobertes amb volta, cor als peus de la nau, creueria al presbiteri i cambril de
planta quadrada. Dins s’hi conserva la imatge gòtica de la Mare de Déu del Lledó (al cambril) i el retaule d’estil
noucentista projectat el 1924 per l’arquitecte César Martinell i finalitzat el 1942. Al costat esquerra, a l’espai on hi
hauria la segona capella lateral, hi ha adossada a l’edifici del santuari la capella neoclàssica dels Terciaris, d’una nau i
creuer, on s’hi troba el mausoleu neoclàssic del general José Felipe Castaños
La façana de l’església, dividida en tres cossos, reprodueix l’estructura interior de les capelles laterals i la nau central,
més elevada que aquestes darreres. Així, a la façana hi trobem un cos central més elevat que la resta (on hi ha les
restes d’un rellotge de sol esgrafiat), amb coberta de teulada de teules a dues aigües, i els cossos laterals, més baixos
i coberta a una sola aigua. La façana està coronada per un campanar de cadireta, que fins la primera meitat del segle
XX estigué col·locat a la part posterior del temple. La façana està precedida per un nàrtex o galeria amb porta d’arc de
mig punt, mentre que unes escales permeten superar el desnivell que hi ha entre l’església i el rasant del passeig dels
Caputxins.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ESGLÉSIA I CONJUNT DELS CAPUTXINS
(ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ)
S. XIV – XVIII – XX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici aïllat situat a l’interior d’una illa de cases
Santuari i convent
Religiós – administratiu públic
Bo
-----

NOM:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

OBSERVACIONS:

1.

2.

3.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 018, 019, 020, 021 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.122

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V73
BCIL
A. INTEGRAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’església i el convent.

4.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors del convent
no protegits. Caldrà un estudi històric previ a qualsevol intervenció que consisteixi en enderrocar algun element.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’església. Es protegeix també íntegrament l’envolvent del convent i tots els seus elements
originals (claustre, pati, relació amb l’espai lliure...).
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.
Caldrà un estudi històric previ a qualsevol intervenció que consisteixi en enderrocar algun element.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, de l’edifici del convent, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ S’aconsella la substitució dels elements de protecció exteriors d’acer inoxidable per un material més adequat.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
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ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
L’edifici del convent dels Caputxins, de formes molt austeres, com la façana del santuari, està estructurat al voltant
d’un claustre. El convent dels Caputxins comprenia el claustre amb les ales que l’envolten, així com el cos de l’edifici
que continua l’ala del davant del claustre (la que segueix la línia de la façana de l’església) en direcció a la carretera
del Pla. En canvi, la continuació de l’ala posterior del claustre en aquella mateixa direcció, correspon a un cos afegit a
finals del segle XIX, quan l’edifici funcionava com a Casa de Caritat. Els dos cossos que sobresurten cap a la carretera
del Pla emmarquen un espai que ha esdevingut una mena de pati obert tan sols pel costat de la carretera del Pla, on hi
ha actualment l’entrada principal a l’edifici de la Casa de Caritat. Les dependències de l’antic convent, així com el cos
afegit al segle XIX, estan distribuïdes en planta baixa i dos pisos superiors, i en el seu interior conserven sales amb
voltes que pertanyen a l’antic convent. En canvi, el característic claustre caputxí, ha patit importants modificacions.
Aquest era molt auster, d’una sola planta amb pilars amb capitells que suportaven una coberta de teules, amb ampits
entre els pilars, excepte els dos centrals de cada ala, que feien funció de porta d’accés al pati del claustre, on hi havia
el pou. Però unes obres portades a terme fa uns anys, varen tancar la planta del claustre amb una combinació de paret i
finestres, eliminaren l’antiga coberta i hi aixecaren un segon pis amb grans finestrals i decoració amb esgrafiats.
Les façanes exteriors conserven les cantoneres de pedra de l’antic convent, així com diverses de les seves finestres i la
majoria de les que s’obriren en adaptar-lo com a casa de Caritat. Possiblement, a l’interior de l’antic convent es
conservin restes de l’antic convent medieval de l’ordre del Sant Sepulcre i del convent inicial dels Caputxins.
L’església de la Mare de Déu del Lledó, parròquia des del 1970, es va construir aproximadament entre el 1722 i el
1732 en l’indret on s’hi aixecava l’antiga església. Edifici barroc d’una nau de tres trams amb coberta de volta de canó,
capelles laterals, cor als peus i cambril de planta quadrada. Dins s’hi conserva la imatge de la Mare de Déu del Lledó i
el retaule d’estil noucentista projectat el 1924 per l’arquitecte César Martinell. La façana, amb un cos central més
elevat (on hi ha les restes d’un rellotge de sol esgrafiat) i coberta a dues vessants, i els laterals, més baixos i coberta a
una vessant, es troba precedida per un nàrtex o galeria amb porta d’arc de mig punt1. L’espadanya que corona el cos
central estigué situada en la part del darrera del temple fins la primera meitat del segle XX. El 1797 es bastí annexa al
costat esquerra del temple, la neoclàssica capella dels Terciaris, d’una nau i creuer, on s’hi troba el mausoleu del
general José Felipe Castaños2. El convent dels Caputxins que hi tenia adossat al seu costat dret va prendre el seu
aspecte actual al segle XVIII i començaments del XIX (el claustre que s’hi conserva pertany al 1815). Els Caputxins
foren exclaustrats el 1835 com altres comunitats religioses existents a Valls, convertint-se l’edifici en Casa de Caritat a
partir del 1860. Les modificacions dutes a terme des d’aleshores l’han anat desfigurant (a principis del segle XX s’hi
afegí l’ala dreta que hom es troba a l’entrar al recinte). Fa uns anys que ha estat restaurat. Adossat al costat esquerre de
l’església hi trobem des del 1864 el Col·legi de la Mare de Déu del Lledó.

com un miracle, les autoritats municipals hi van començar a fer una capella el 1367, que el 1376 fou cedida a l’orde
del Sant Sepulcre de Jerusalem els quals hi edificaren al costat dret el seu convent, de reduïdes dimensions. La
capella constava d’una nau rectangular d’uns 26 x 10 metres, amb només el braç esquerra del creuer, on hi havia la
capella de la Verge (al correspondre a l’indret on fou trobada). Les parets eren de tapia i quatre arcs gòtics sostenien
els cabirons de la teulada, la qual era de dues aigües i no tan alta com l’actual. El Sant Sepulcre l’acabà cedint a la
dels Caputxins el 1586. Degut a la reedificació gairebé completament del conjunt que portaren a terme els Caputxins al
segle XVIII, resten pocs vestigis visibles de les antigues construccions medievals (entre aquests s’hi compta un arc
gòtic), tot i que es possible que n’hi hagi altres d’amagats dins l’edifici actual.
Pel que respecta als Caputxins, l’any 1579 aquesta orde va fundar el seu convent a Valls, instal·lant-se inicialment a
l’ermita de Santa Magdalena, per tot seguit traslladar-se a les ermites de Sant Jeroni i Sant Llorenç. Finalment, l’any
1586 els Caputxins s’establiren de manera definitiva al Santuari de la Mare de Déu del Lledó i el petit convent que hi
tenia annex l’orde del Sant Sepulcre, indret on els frares caputxins aixecaren un convent de reduïdes dimensions.
Al llarg del segle XVIII, els Caputxins reformaren i ampliaren considerablement el conjunt conventual, donant-li, a grans
trets, l’aspecte que presenta actualment. Així, entre els anys 1722 i 1732 aixecaren una nova església a l’indret on
s’aixecava l’antiga, que fou enderrocada, mentre que l’any 1797 l’ampliaren pel costat esquerra amb la construcció de
la capella dels Terciaris. Pel que respecta a la part destinada pròpiament a convent, aquesta fou reedificada i ampliada,
i adquirí l’aspecte i estructura que mostra actualment al llarg del segle XVIII i inicis del XIX (el claustre que s’hi
conserva, malgrat les recents modificacions que ha sofert, data del 1815).
Els Caputxins habitaren el convent fins l’exclaustració del 1835 i tot seguit l’Ajuntament aprofità l’edifici per a altres
usos. Així hi instal·là el Pio Hospital del 1835 al 1845. A partir de l’any 1860 l’antic convent va passar a ser la seu
d’una casa de beneficència, la Casa de Caritat, fundada per mossèn Josep Martí Janer, amb el suport de l’Ajuntament.
La funció de la Casa de Caritat era la d’acollir i tenir cura d’asilats pobres, al que s’afegí aquell mateix any un grup de
nenes, tots a cura d’una comunitat de Germanes Carmelites de la Caritat (que a partir del 1864 engegaren el col·legi de
la Mare de Déu del Lledó). La Casa de Caritat acollia nenes i nenes pobres, que ajudaven en tasques de neteja i servei,
i rebien una instrucció a mans del capellà i les monges. La Casa de Caritat estigué en ús com a tal fins les darreries
dels anys setanta del segle XX. Posteriorment es convertí en la seu d’un organisme autònom municipal dedicat a la
formació i integració de col·lectius de població en situació de marginació o amb especials dificultats de
desenvolupament.
L’església de la Mare de Déu del Lledó, es va constituir en parròquia l’any 1970.
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Casa Caritat
Antic convent dels Caputxins, edificat al segle XVI (aprofitant el petit convent de l’orde del Sant Sepulcre, fundat al
segle XIV) i ampliat al segle XVIII. El claustre data del 1815. Els Caputxins l’habitaren fins l’exclaustració del 1835 i
l’Ajuntament aprofità el convent per a altres usos. Així hi instal·là el Pio Hospital del 1835 al 1845. A partir de l’any
1860 l’antic convent va passar a ser casa de beneficència, la Casa de Caritat, fundada per mossèn Josep Martí Janer,
amb el suport de l’Ajuntament. La funció de la Casa de Caritat era la d’acollir i tenir cura d’asilats pobres, al que s’afegí
aquell mateix any un grup de nenes, tots a cura d’una comunitat de Germanes Carmelites de la Caritat (que a partir del
1864 engegaren el col·legi Lledó). La Casa de Caritat acollia nenes i nenes pobres, que ajudaven en tasques de neteja
i servei, i rebien una instrucció a mans del capellà i les monges. L’any 1878 hi havia 100 infants asilats, entre els que
s’hi comptaven expòsits, que fins el 1860 s’enviaven a Tarragona. Aquesta entitat va aconseguir treure de la misèria
absoluta a molts vallencs, que almenys varen poder tenir un sostre i un plat a taula.
A pocs metres, a la plaça de la Creu, hi havia el límit del nucli urbà en aquells anys.
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TUSET VALLET, J. (2001): Història del santuari de la Mare de Déu del Lledó, Valls: IEV.
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Notícia històrica:
La construcció del Santuari de la Mare de Déu del Lledó, fou el resultat de la troballa de la dita imatge el 1366 en un
bosc de lledoners que hi havia a les afores de la vila medieval, on ara s’aixeca l’edifici de culte. Considerat aquest fet
1

V.V.A.A.: “Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Vol. IV, L’Alt Camp”. pàg.: 115.

2

SECALL i GÜELL, G.: “Els antics carrers de Valls”, pàg.: 257.
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1. Església i convent dels Caputxins cap a 1925. Autor Desconegut / Fons Montserrat Màndoli Rovirosa.
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2. Altar de l’església dels Caputxins al principi del segle XX.
Rozada / AMV-Fons Imprenta Castells.
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Plaça del Portal Nou 20
353195, 4571793

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MONESTIR DE LA PRESENTACIÓ
ÀREA D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA: CEMENTIRI DE L’HOSPITAL MILITAR
S. XX (1945) / Contemporània
Volumetria específica - Edifici situat a l’interior d’una illa de cases
Religiós – Convent de clausura
-Regular (edifici en desús)
-----

NOM:

3118803CF5731G0001TK
4.526 m² sòl
PRIVAT

1.

Espai d’enterrament (cementiri)
S. XIX (1809) - Contemporània
--Fàcil
Dins del nucli urbà a dins de la finca del Monestir de la Presentació.
Actualment són horts.
---

TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:
DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’edifici de l’ex-convent de les Monges Carmelites Calçades del Portal Nou, conegut amb el nom de Monestir de la
Presentació, correspon al número 20 de la plaça del Portal Nou. El Monestir de la Presentació ocupa actualment
menys de dues terceres parts de l’illa de cases que limiten la plaça del Portal Nou i els carrers de la Costa del Portal
Nou, de Montserrat i de la Violeta. Està format per l’edifici del convent, que s’aixeca aproximadament al centre de l’illa
de cases, i els terrenys destinats a jardins i hortes que l’envolten per la part posterior de l’edifici i pel seu costat
esquerra (vist des de la plaça del Portal Nou), que limiten respectivament amb el carrer de Montserrat i de la Violeta.
L’accés a l’edifici del convent el tenim a la plaça del Portal Nou, en un portal de llinda recta emmarcat per dos pilars,
coronat per una marquesina de teules i tancat per una reixa de ferro ornamentada, que s’aixeca al número 20 d’aquesta
plaça. El portal dóna accés a un pas obert, flanquejat per les parets mitgeres dels edificis de la plaça amb els que
limita, que condueixen a un segon portal, més senzill, de llinda recta i marquesina de teules, que dóna entrada a un
pati on trobem l’edifici del convent, amb un porxo de pilars a la part frontal, des d’on s’accedeix a l’església, i al costat
esquerre, on hi trobem l’entrada a la clausura i l’espai habilitat perquè la comunitat pogués rebre visites.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/4000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
E / 1e (1e)

Sector: PMU-21

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ

3.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V86
BCIL
B. PARCIAL
A. INTEGRAL
---

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de la volumetria i façanes originals, i del pati (zona d’expectativa
arqueològica)
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, dels volums no originals i de particions
interiors, si el nou ús així ho requereix.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la seva volumetria general de l’edifici projectat per Martinell el 1945, la seva estructura de
plantes i les façanes. De les façanes es protegeixen tots els seus elements originals, eixos compositius i obertures. Pel
que fa a l’interior del convent es protegeix la seva estructura bàsica, podent-se deconstruir particions interiors si el seu
ús així ho requereix.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic i d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i
detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les actuacions de millora de l’habitabilitat i
l’accessibilitat, si el nou ús així ho requereix.
¬ Es permet la remunta del cos que dóna front a la Plaça del Portal Nou, tapant les mitgeres, i conservant l’estructura
de la portalada i la reixa.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic.
4.
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93. BCIL / MONESTIR DE LA PRESENTACIÓ I CEMENTIRI DE L’HOSPITAL MILITAR DE LA GUERRA DEL FRANCÈS /
ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
L’edifici, de planta irregular, presenta, a grans trets, dos cossos diferenciats: el que limita amb el pati d’accés al
convent, de planta irregular i format tan sols per baixos, i el de planta rectangular format per baixos i tres pisos
d’alçada, que s’aixeca perpendicular al primer adossat a la seva part posterior. La part central del primer cos correspon
a la capella del convent, amb un gran finestral d’arc de mig punt a la façana, i coberta amb una teulada a doble
aiguavés, on hi trobem un campanar de cadireta a la part posterior. La capella és la construcció més elevada d’aquest
cos de l’edifici, i per tant sobresurt damunt de la resta, fet que permet que s’obrin una sèrie de finestres al llarg de la
part més elevada dels dos murs laterals, que permeten l’entrada de llum natural a la nau.A cada costat de la capella hi
tenim adossades unes dependencies de planta baixa, amb porxo obert al pati d’accés al convent, que limiten al seu
extrem amb espai enjardinat i arbrat. Una part de les dependències que s’aixequen a l’esquerra de la capella, en les
que hi trobem l’accés directe, mitjançant un passadís, a la part posterior del convent, també disposen d’un primer pis
d’alçada. Aquesta ala del primer cos de l’edifici, emmarca per tres costat un pati amb un terpe.
El cos posterior, de planta més o menys rectangular, ja que el seu extrem dret és més ample i sobresurt de la línia que
segueix la seva façana posterior, presenta diverses dependències a la planta baixa, d’on arrenca, a l’extrem dret, la
caixa d’escales de l’edifici. Els pisos superiors estan distribuïts, en la seva major part, per un passadís que els recorre
des de la caixa d’escales fins a l’extrem esquerra de l’edifici, el qual dóna accés a una sèrie d’estances distribuïdes a
ambdós costats del passadís. La majoria d’aquestes estances corresponen a les cel·les de les monges. El darrer dels
pisos, que inicialment sembla que estava completament obert, formant un espai diàfan destinat a golfes, també
presenta actualment un passadís central amb estances distribuïdes ambdós costats. Però part d’aquestes estances,
destinades a golfes, permeten observar la sèrie d’arcs parabòlics de maó que suporten la coberta d’aquesta part de
l’edifici.
L’àrea d’expectativa arqueològica del cementiri de l’hospital militar del 1809 correspon a la part posterior de l’exconvent de les Monges Carmelites Calçades del Portal Nou, el número 20 de la plaça del Portal Nou. Concretament
comprèn la zona que ocupaven els horts del convent, així com els primers metres del carrer de la Violeta que limiten
amb el mur de tancament del convent en aquell carrer, el qual ha retrocedit uns metres respecte al mur que hi havia al
segle XIX, en haver guanyat amplada el carrer.
Arquitecte:

Cèsar Martinell i Brunet. Any 1945.

DADES HISTÒRIQUES
El convent de les monges Carmelites Calçades de Valls, va ser fundat i construït l’any 1680, a extramurs del nucli urbà,
al costat oest de la plaça del Portal Nou. Inicialment ocupava pràcticament dues terceres parts de l’illa de cases que
limiten la plaça del Portal Nou i els carrers de la Costa del Portal Nou, de Montserrat i de la Violeta. La façana del
convent estava encarada a la plaça del Portal Nou, amb l’església aixecada a la cantonada amb el carrer de la Costa del
Portal Nou, i adossat al costat d’aquesta, resseguint la façana de la plaça, fins aproximadament a mitja alçada
d’aquesta, hi havia l’edifici del convent, de planta rectangular amb baixos i dos pisos superiors. Darrera hi tenia els
horts encerclats amb un mur de tancament.
L’edifici del convent original fou enderrocat fins els seus fonaments l’any 1936, durant la Guerra Civil. Posteriorment,
als anys quaranta, s’aixecaren edificis a l’espai que abans ocupava l’església i el convent. A mitjans dels anys quaranta,
les monges carmelites hi construïren un nou convent, dins de l’illa de cases, damunt del que havien estat les hortes
més properes a l’edifici del convent original. Aquest edifici, projectat per l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell, fou
inaugurat l’any 1948, i tornà a fer la funció de convent de clausura de la comunitat de carmelites vallenques, fins la
seva extinció, l’any 2011, en marxar cap a altres convents les monges que la formaven.
Cementiri de l’Hospital Militar
El convent de les monges Carmelites Calçades de Valls, va ser fundat i construït l’any 1680, a extramurs del nucli urbà,
al costat oest de la plaça del Portal Nou. Inicialment ocupava pràcticament dues terceres parts de l’illa de cases que
limiten la plaça del Portal Nou i els carrers de la Costa del Portal Nou, de Montserrat i de la Violeta. La façana del
convent estava encarada a la plaça del Portal Nou, amb l’església aixecada a la cantonada amb el carrer de la Costa del
Portal Nou, i adossat al costat d’aquesta, resseguint la façana de la plaça, fins aproximadament a mitja alçada
d’aquesta, hi havia l’edifici del convent, de planta rectangular amb baixos i dos pisos superiors. Darrera hi tenia els
horts encerclats amb un mur de tancament.

El 22 de febrer del 1809, en el context de la Guerra del Francès, l’exèrcit napoleònic ocupà Valls per primera vegada.
Aquell dia i al llarg de les setmanes següents, les tropes franceses i italianes saquejaren a fons la vila, de la que havia
fugit la major part dels seus habitants. Entre les persones que marxaren aterrides de Valls quan estava a punt d’entrarhi l’exèrcit napoleònic, s’hi comptava la comunitat de monges Carmelites Calçades. Els soldats imperials saquejaren el
convent del Portal Nou i hi establiren el seu hospital militar, equipant-lo amb llits, mobiliari i altres estris procedent del
saqueig de les cases i convents de Valls. El 25 de febrer del 1809, tingué lloc la batalla de Valls, o del Pont de Goi, al
llarg del riu Francolí, entre els termes de Valls i Alcover. La batalla, una de les més importants de la Guerra del Francès
a Catalunya, s’allargà durant la major part del dia, i enfrontà més de 13.000 soldats espanyols sota les ordres del
general Teodor Reding, contra uns 15.000 soldats francesos i italians comandats pel general Laurent Gouvion SaintCyr. Aquests darrers obtingueren la victòria i obligaren a l’exèrcit derrotat de Reding a tancar-se a Tarragona, mentre
les tropes de Gouvion Saint-Cyr es feien amb el control de la major part del Camp de Tarragona.
L’hospital militar establert al convent del Portal Nou va assistir els ferits de la batalla de Valls. Mentre duraren els
combats s’hi dirigiren, des del camp de batalla, els ferits napoleònics que podien caminar, mentre que una vegada
finalitzada la batalla i al llarg de les hores següents, els soldats napoleònics hi traslladaren els ferits que hi havia
escampats per l’escenari dels combats, tant francesos i italians, com espanyols. Els equips sanitaris i els cirurgians
francesos i italians assistiren als ferits d’ambdós bàndols a l’hospital militar del convent del Portal Nou, on diverses
desenes d’aquests acabarien morint-hi, aquell mateix dia o en els dies i setmanes següents, com a conseqüència de
les seves ferides. Els homes d’ambdós bàndols que moriren a l’hospital militar de Valls foren enterrats a la zona
d’horts més allunyada de l’edifici del convent, això és, la que limita amb el mur de tancament del carrer de Montserrat i
amb el de la Violeta. Actualment correspon a les hortes que hi ha entre l’edifici actual del convent i el mur del carrer de
Montserrat, en unes terres on les monges trobaren algunes restes humanes a la segona meitat del segle XX, procedents
dels estrats més superficials de la fossa on foren enterrats (si és que els enterraren en fosses) o bé, d’algun
enterrament individual.
L’hospital militar estigué en funcionament fins el 20 de març del 1809. En aquella data, l’exèrcit de Gouvion Saint-Cyr
abandonà Valls i el Camp de Tarragona en direcció a Barcelona, i s’emportà la majoria dels ferits que encara tenia a
l’hospital militar de Valls. Tan sols hi deixà deu homes que no es podien moure. Prèviament havia pactat amb Reding
una convenció en la que s’estipulava que els malalts i els ferits de l’altra bàndol que trobarien a partir d’aquell moment
en els hospitals, no serien considerats presoners de guerra, sinó que els retornarien al seu respectiu exèrcit una vegada
estiguessin guarits. Aquesta mesura, signada pels dos comandants en cap pretenia donar una mica d’humanitat a una
guerra tan cruel com aquella. En funció d’aquest pacte, el 20 de març, mentre les tropes napoleòniques abandonaven
Valls, un destacament espanyol entrava a la vila i es feia càrrec de l’hospital i de la desena de ferits i malalts que hi
havia, els quals foren tractats tal com estipulava la convenció.
L’edifici del convent continuà fent funció d’hospital durant uns dies, i tot seguit fou emprat com a caserna per tropes
espanyoles, fins el 5 de juny del 1809, que finalment el tornaren a habitar les monges. Mentre funcionà com a hospital
militar, no tan sols donà assistència sanitària als ferits de la batalla de Valls, sinó que també hi foren traslladats altres
ferits d’accions menors que es produïren durant l’ocupació napoleònica del Camp de Tarragona, així com els soldats
que emmalaltiren aquells dies. Una part d’aquests també hi moririen i hi foren enterrats. Malgrat que no disposem de
cap relació completa dels homes que moriren en aquell hospital, pels indicis que tenim, podrien moure’s entre els
cinquanta i cent individus, tots ells enterrats al cementiri que establiren darrera del convent.
L’edifici del convent original fou enderrocat l’any 1936, durant la Guerra Civil. Posteriorment, als anys quaranta,
s’aixecaren edificis a l’espai que abans ocupava l’església i el convent. A mitjans dels anys quaranta, les monges
carmelites hi construïren un nou convent, dins de l’illa de cases, damunt del que havien estat les hortes més properes
a l’edifici del convent original. En canvi, la zona d’hortes més allunyada, que fou emprada com a cementiri l’any 1809,
no ha sofert alteracions importants.

V86/

5.

6.
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fons Martinell.
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94. BCIL / CA MONTSERRAT CUADRADA I EL MOLÍ DE LA COSTA DEL PORTAL NOU /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou 5A – Carrer de Montserrat 15
353164, 4571824

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3118824CF5731G0001WK / 3118825CF5731G0001AK
209 m² / 1.134 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA MONTSERRAT CUADRADA I EL MOLÍ DE LA COSTA DEL PORTAL NOU
S. XIV - XIX / Medieval - Contemporània
Edifici entre mitgeres – en cantonada
Habitatge - Industrial
Equipament social
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Monserrat Cuadrada s’alça a la Costa del Portal Nou, on hi té la porta i la façana principal encarada a
l’arrencada del carrer de la Candela. Aquest immoble ocupa la meitat més baixa d’aquest carrer, compren la cantonada
amb el carrer de Montserrat, així com diverses cases d’aquest darrer carrer, que han estat incorporades al mateix
immoble. La façana del carrer de la Costa del Portal Nou va ser unificada en algun moment avançat el segle XX, i
presenta uns volums similars, amb planta baixa i dos pisos superiors. El primer que hom troba en baixar per la Costa
és el que correspon a la part principal de l’edifici, amb les obertures de la façana estructurades en tres eixos
compositius emmarcats per les tres portes de llinda recta fetes amb brancals i dovelles de pedra, que s’obren a la
planta baixa. De fet, actualment, tan sols la portalada central funciona com a tal, mentre que les altres dues han estat
parcialment paredades i emmarquen una gran finestra amb una reixa de ferro forjat. El primer pis presenta dos balcons,
un d’ells corregut, al que s’accedeix des de dues portes, que com he dit abans segueixen la línia fixada per les
antigues portes de la planta baixa, mentre que al segon pis s’hi obren tres balcons. Els baixos i els dos pisos superiors
estan separats entre ells per cornises, mentre que el coronament de la façana el constitueix una altra cornisa que
sustenta un àmpit. De l’interior d’aquesta part de l’edifici, cal destacar les sales del primer pis que conserven les
pintures ornamentals de la segona meitat del segle XIX, així com el pati interior de la casa, que limita amb el mur que
el separava de la clausura del convent del Portal Nou.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V11/

1.Carrer Montserrat

La resta de la façana del carrer de la Costa del Portal Nou és menys uniforme i denota que l’edifici actual aglutina
diversos immobles que inicialment eren independents. Així, baixant pel carrer, trobem una nova portalada de llinda
recta aixecada amb brancals i dovelles de pedra, i tot seguit els brancals de dues portes similars que actualment estan
paredades, tot i que en part han estat aprofitades per obrir-hi finestres. Una darrera porta tapiada d’arc de mig punt
tanca les obertures de la planta baixa en aquest carrer. En els altres pisos s’hi obren diverses finestres, tot i que no
presenten la simetria de la primera part de la façana. Aquesta part de la façana està coronada per una cornisa.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

(continua)
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E105

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V11
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

2. Costa del Portal Nou

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ Modificació d’obertures de la façana de la costa del Portal Nou si l’ús ho requereix.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:

¬ No es permet la remunta.

Es protegeix la volumetria general de l’edifici i el pati interior Es protegeixen les façanes, la relació buit ple i els seus
elements especialment pel que fa a brancals i altres elements de pedra, portalades de fusta i elements de forja.
Pel que fa a l’interior es protegeixen les restes medievals que pugui tenir, així com les restes del molí i les pintures
ornamentals de la segona meitat del XIX, de les sales de la primera planta. Es protegeix també la seva estructura bàsica
interior.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
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ALTRES DADES

INFORMACIÓ

DESCRIPCIÓ (continuació)

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

Finalment, a la part baixa de la façana del carrer de la Costa del Portal Nou hi trobem l’edifici de l’antic molí de la
Costa del Portal Nou, que correspon a la casa cantonera dels carrers de la Costa del Portal Nou i de Montserrat.
Actualment l’antic molí forma part de la Casa Monserrat Cuadrada i ha estat rehabilitat recentment, unificant-lo amb la
resta de l’edifici, tot i que degut al desnivell de la Costa del Portal Nou, presenta un pis semisoterrani a la façana
d’aquest carrer, que es converteix en una planta baixa a l’alçada del carrer de Montserrat, on hi té una porta d’arc
rebaixat del segle XIX actualment transformada en finestra, i una porta moderna per a vehicles. En aquesta façana,
l’edifici acaba tenint planta baixa i tres pisos, amb dos balcons oberts per pis i una cornisa sota la barana del terrat que
corona l’edifici, i que substitueix l’antiga coberta a doble aiguavés que tenia l’antic molí fins ben entrat el segle XX. Pel
que fa a l’interior, d’aquesta part de Ca Monserrat Cuadrada, cal destacar els baixos, on es conserva la major part de
l’estructura de l’antiga sala de moles, amb els pilars que suporten les voltes del sostre. A més, també es conserven els
murs de tancament del molí, i una antiga porta d’arc de mig punt, força modificada i convertida parcialment en finestra
al carrer de la Costa del Portal Nou.

MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (II)”. A Cultura, Nº662, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, Nº664, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES

4.

La part més antiga de l’edifici de Ca Monserrat Cuadrada és la que correspon a l’antic molí de la Costa del Portal Nou,
possiblement el primer edifici construït en aquell primer tram del camí que des de la Vilaclosa conduïa cap el pont
d’en Cabré i els camins de Picamoixons i Alcover.
Aquest molí, que omplia la bassa amb aigua del torrent del Catllar mitjançant la continuació del rec del Carme fins
aquest indret, el tenim documentat des de l’any 1321 (tot i que era més antic), quan es coneixia amb el nom de molí
d’en Bernat Taylada. Posteriorment, durant la segona meitat del segle XIV i fins els primers anys del XV va pertànyer a
la família Lleida. L’any 1415 el trobem documentat com a propietat de la família Domènech, que el va tenir durant la
primera meitat d’aquell segle, tot i que encara es coneixia com a molí d’en Lleida. Tot seguit va pertànyer als Escofet,
mentre que el 1470 formava part de les propietats dels Guiu.
A començaments del segle XVI pertanyia a Franci Mestre. Al cap d’uns anys, deuria a passar a mans d’Antoni Balle, ja
que el 1535 es coneixia amb el nom de molí d’Antoni Balle, tot i que el propietari era el moliner Antoni Veya. Aquest
darrer, el 24 d’abril d’aquell any, venia al moliner vallenc Miquel Mas, el molí situat a la costa del Portal Nou, amb les
moles, tramuges, la casa i el corral, que afrontava per dos costats amb l’adoberia de Jaume Lloreda, amb el casal que
hi havia damunt dels cups i amb la costa del Portal Nou.
Deu anys més tard, el 1545, el moliner Joan Miquel i la seva muller Tecla, compraven una casa i l’esmentat molí.
Segons el document de compra, aquest estava situat al raval, a la costa del Portal Nou, i afrontava amb l’adobaria d’en
Gabriel Baldrich (que constituiria un dels límits del molí, durant la resta del segle XVI i del XVII) i amb el camí de la
costa del Portal Nou. Poc després, l’any 1552, els Guiu van comprar la casa i el molí, i en foren propietaris durant la
resta del segle, tot i que l’any 1582 el molí estava en ruïnes, i per tant sense ús. Caldrà esperar fins l’any 1608 perquè
els seus propietaris, Andreu Guiu, Rafael Cases, Jaume Cruïlles i Jaume Ferrer, el reconstrueixin de nou i el tornin a
posar en funcionament. Molt probablement aquest molí fariner es va mantenir en ús fins els darrers anys del segle XVIII
o les primeres dècades del XIX.
Pel que fa a la resta de l’immoble, cal dir que en el segle XVII ja hi havia alguna casa en aquest costat del carrer de la
Costa del Portal Nou, a més del molí i de l’adobaria dels Baldrich. Aquesta darrera va desaparèixer l’any 1680, quan la
van vendre a la Comunitat de Religioses Carmelites Calçades de Valls, perquè en aquests terrenys hi edifiquessin el
convent del Portal Nou. En aquells anys hi havia algun edifici entre aquella adoberia i el molí, com fou el cas de la casa
i hort clos que hi tenia el mercader vallenc Joan Rubinat l’any 1692. Posteriorment, al llarg del segle XVIII s’acabaria
d’edificar tot aquell costat de carrer. És molt possible que part de les portes tapiades que hi ha a la façana de la Costa
del Portal Nou corresponguin a restes de les cases que s’aixecaven en aquell indret abans que fossin unificades al
segle XIX en un gran casal, que durant bona part d’aquell segle i del segle XX fou l’habitatge de la família benestant
dels Monserrat Cuadrada. Finalment, des de les darreres dècades del segle XX, aquest immoble fa funció de residència
per ancians.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

95. BCIL / CA HUGUET /

V23/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Progrés 10-12. Valls.
353335, 4571569

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3315802CF5731E0001AM
1.719 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Vista general carrer del Progrés

DESCRIPCIÓ
Aquest edifici comprèn una de les illes de cases del carrer del Progrés, on hi té les portes i la façana principal. Aquesta
illa, de planta triangular, està delimitada pel carrer del Progrés, el de Martí d’Ardenya i un camí que enllaça aquests
dos carrers, tot tancant el darrer costat de l’illa. La finca està constituïda per l’habitatge i els seus jardins, que,
protegits per un mur que els encercla, ocupen la totalitat de l’illa.
Pel que fa a l’edifici d’habitatge, aquest és de planta més o menys rectangular, i ocupa aproximadament la meitat
esquerra de la façana principal. La meitat de l’edifici que dóna a la façana del carrer del Progrés, està estructurada en
baixos i dos pisos superiors, mentre que la meitat posterior d’aquest immoble, tan sols està formada per la planta
baixa, amb un gran terrat al damunt. A la planta baixa de la façana principal s’obre, a la dreta, la porta d’accés a la caixa
d’escales de l’immoble, mentre que a l’esquerra, hi ha dos portals de grans dimensions, per a vehicles. Els pisos
superiors presenten tres finestres obertes a cada costat d’una tribuna central amb grans finestrals. Totes les obertures
són de llinda recta. Pel que fa al coronament de la façana principal, aquest consisteix en un terrat al qual s’accedeix
des de la caixa d’escales, que sobresurt uns metres per damunt de la resta de l’edifici. L’esmentat terrat està protegit
per un ampit, a excepció de la tribuna, que presenta una barana de balustres. En canvi, la façana posterior d’aquest
terrat, està coronada per una barana de balustres amb pilars amb grans gerros ornamentals, que també trobem a la
barana de balustres que també delimita el terrat que hi ha damunt de la meitat posterior d’aquest edifici.
Els jardins estan protegits per un mur de maçoneria, que encercla la finca, tret de l’espai on aquest mur queda
substituït per l’edifici d’habitatge. Els jardins tenen la façana principal encarada al carrer del Progrés, a la dreta de
l’habitatge. Aquesta façana consisteix en una paret emmarcada a cada extrem per una petita torre de planta quadrada,
mentre que a la part central de la mencionada paret s’hi obre una portalada. Les torres presentaven inicialment tres
cossos: un primer de planta quadrada, coronat per una motllura, que també ressegueix la part superior del mur de
tancament de la façana principal del jardí. Del segon cos d’aquestes torres, de planta octogonal, amb una altra motllura
a la seva part superior, tan sols se’n conserva el de la torre de l’extrem dret, cantonera entre els carrers del Progrés i de
Martí d’Ardenya. En canvi, el tercer cos, que consistia en un caputxó que les coronava, ha desaparegut completament.
La porta principal dels jardins, situada al centre de la façana d’aquests, és d’arc de mig punt i està decorada amb una
sèrie de motllures. La porta està emmarcada per una pilastra a cada costat, amb els seus respectius capitells, que
coronen un entaulament de regust clàssic, que conté tríglifs i mètopes.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

HABITATGE CARRER DEL PROGRÉS
S. XIX-XX / Noucentista-Racionalista
Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
Dins l’àmbit del PERI 3

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
6e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

2. Vista general habitatge

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V23
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL

¬ Es permet la deconstrucció d’elements interiors.
¬ Es permet la substitució de les fusteries en general.

RAONS CATALOGACIÓ:
Dóna la personalitat característica a la zona on està emplaçada.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’habitatge i la seva delimitació actual (finca). Queda protegida la façana del
carrer del Progrés, la relació buit ple i tots els seus elements.
Es protegeix també la façana principal del jardí (carrer del Progrés) amb tots els seus elements: portalada i torres.
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3. Tanca

95. BCIL / CA HUGUET /

V23/

ALTRES DADES
Arquitecte:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Josep Maria Vives Castellet (1935)

DADES HISTÒRIQUES
Fins ben entrat el segle XIX, l’espai on avui trobem aquest habitatge, consistia en terres de conreu, situades a les afores
del nucli urbà vallenc. Però a mitjans del segle XIX o en les primeres dècades de la segona meitat d’aquell segle, s’hi
aixecà la part més antiga de les construccions de l’actual finca, en un moment en el que aquelles terres pertanyien a la
família benestant dels Gutiérrez de Pando. En aquelles dates, la mencionada família hi va construir uns jardins
d’esbarjo, en els que fins les primeres dècades del segle XX, les famílies benestants vallenques hi celebraren festes.
La façana principal i la major part dels murs de tancament dels actuals jardins de l’edifici del carrer del Progrés
corresponen als que hi varen aixecar els Gutiérrez de Pando al segle XIX.
En canvi, l’edifici d’habitatge correspon a la casa de la família Huguet, construïda l’any 1935 seguint un estil
racionalista. Els Huguet tenien una empresa d’autocars, i desaven els seus vehicles als baixos de l’edifici, gràcies a les
dues portalades de grans dimensions que s’hi obren. Sota la tribuna, una placa amb el relleu d’un autocar, la data
1935 i les inicials JH, recorden la data de construcció de l’edifici i l’antiga empresa familiar. Posteriorment, o potser
en el mateix moment de construcció de l’edifici d’habitatge, aquest i els antics jardins dels Gutiérrez de Pando
quedaren unificats en una sola finca.
Bibliografia

4. Portalada de la tanca

CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV- CoAC
Demarcació de Tarragona. Valls 2015.
MARTÍ BAGET, J. (2000). Valls. Una memòria fotogràfica (1845-2000). Valls: IEV.
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

FRANCISCO SÁNCHEZ / AMV Col·lecció Gabriel Secall
1. Primera vista panoràmica (parcial) de Valls des del Tomb del Balcó presa els anys 70 del segle XIX.
En primer terme veiem les dues torres i la portalada que tancaven l’Hort de Pando.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5. Vista general des del Tomb del Balcó

Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

ROÉ / Fons Família Huguet Esteve
2. Anys 50 del segle XX. Els vehicles de l’empresa Huguet, fundada per Josep Huguet Ferran, estacionats davant de la
cotxera de l’habitatge del carrer del Progrés.
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V52/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 105-107
353525, 4572179

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521705CF5732B0001PD
814 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de l’antiga adoberia i habitatge de Ca Martí, està constituït pels números 105 i 109 del carrer de la Muralla de
Sant Antoni, que formen un immoble de planta més o menys trapezoïdal. Fins l’any 2007, l’immoble de l’antiga
adoberia i habitatge de Ca Martí ocupava pràcticament el doble de superfície que presenta actualment, tenia la façana
principal al carrers de la Muralla de Sant Antoni i la posterior al carrer del Paborde i comprenia els números 105 i 109
de la Muralla de Sant Antoni i els actuals números 32-38 del carrer del Paborde. Però aquell any varen enderrocar tot
el cos de l’edifici que limitava amb el carrer del Paborde i que corresponia a la major part de l’edifici industrial, per
substituir-lo per un edifici d’habitatges de nova planta. Per tant, l’element del patrimoni que queda recollit en aquesta
fitxa correspon a la part de l’antiga fàbrica que encara es conserva, juntament amb l’habitatge de la família propietària
d’aquesta adoberia.
L’edifici no presenta una façana homogènia, ja que a l’extrem esquerre de la façana de la Muralla de Sant Antoni (que
correspon al número 105), l’immoble tan sols presenta baixos, amb una gran portalada de llinda recta, per al pas de
vehicles, i una porta també de llinda recta, actualment tapiada, amb una finestra damunt de la llinda (també tapiada).
Aquest cos de l’edifici, que dóna accés a la planta baixa de l’immoble, està coronat per un terrat. Cal dir que per les
seves característiques, sembla que aquesta part de la façana és posterior a la resta de l’edifici o ha estat força
transformada. El fet de que el carrer de la Muralla de Sant Antoni vagi ascendint al llarg de la façana d’aquest edifici,
explica en part que la planta baixa que trobem a l’alçada de l’entrada al número 105 es converteixi en un semisoterrani
a mesura que el carrer va avançant cap a l’altre extrem de la façana. El semisoterrani consisteix en una amplia sala
suportada per una sèrie de pilars dels que arrenquen uns arcs que sostenen el sostre, fet amb voltes de rajola. Cal
remarcar que és l’única de les grans sales de l’antiga fàbrica que es conserva actualment.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA MARTÍ
S. XVIII - XIX/ Moderna-Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge - Industrial
Habitatge – Taller
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V52
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana a la Muralla de Sant Antoni i
tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels conjunts d’arquitectura industrial de finals de segle XIX inicis del XX que conserven íntegrament
l’habitatge de l’industrial i part de l’antiga adobaria.

2.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original i les persianes de
llibret.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria actual del cos principal de l’edificació, la façana al carrer Muralla de Sant
Antoni, l’estructura bàsica interior i la relació entre plantes. De la façana es protegeixen els eixos compositius i
obertures originals, portalades, balcons, elements de pedra (brancals, llindes, arcs rebaixats) i elements de forja
(baranes i reixes). També es protegeix la textura i cromatismes originals.
Es protegeix també íntegrament l’estructura de voltes i pilars de la planta baixa.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta del cos principal de l’edificació.
¬ Es permet la remunta del cos de façana de planta baixa.
¬ Es recomana el canvi d’ús de la planta baixa.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica.
3.
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V52/
DADES HISTÒRIQUES

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Damunt del semisoterrani hi tenim l’habitatge de la família industrial dels Martí, format per un primer pis (que a
l’extrem dret de la façana arriba a l’alçada de la planta baixa respecte al rasant que assoleix el carrer en aquella zona),
segon i tercer pis, als que s’afegeixen un quart, als dos extrems de la façana de la part de l’edifici destinada a
habitatge. A la part posterior, aproximadament on hi havia el centre de la totalitat de l’immoble original, hi ha un pati
interior de planta quadrada, amb una palmera. El pati està delimitat per l’habitatge, pel que fa al mur de tancament
posterior del cos de l’edifici que té la façana al carrer de la Muralla de Sant Francesc. Aquest costat del pati està tancat
per un porxo construït a finals del segle XIX, suportat per un pilar de maons, que sosté una galeria del segon pis de
l’habitatge, amb una columna de ferro al mig i una sèrie de finestres obertes a cadascun dels seus costats. El costat
esquerra del pati, queda tancat pels baixos de l’edifici, mentre que el costat dret ho està per un altre cos de l’immoble
que presenta baixos, primer pis i terrassa, i retranquejada d’aquesta augmenta l’alçada en dos pisos més. Aquest cos
també hauria estat parcialment emprat com a magatzem relacionat amb la fàbrica.
Centrant-nos en la façana de la Muralla de Sant Antoni, que correspon a la part ocupada per l’habitatge (el número
107), hi trobem un total de set eixos compositius amb una obertura per planta. Així, d’esquerra a dreta, a la planta baixa
hi trobem cinc finestres de llinda recta emmarcades per maons (a excepció de la segona, que ho està amb carreus de
pedra) i amb reixes de ferro. Degut al fet de que el carrer va ascendint, no trobem totes les finestres a la mateixa
alçada, i els dos darrers eixos compositius no n’arriben a tenir, perquè en aquells metres, la planta baixa queda
completament per sota del rasant del carrer. La cinquena, de dimensions més reduïdes que les altres, ocupa la part
baixa d’una portalada tapiada que emmarca aquesta finestra i immediatament al seu damunt, un finestral del primer pis.
Pel que fa al primer pis, d’esquerra a dreta s’hi obren quatre finestres de llinda recta, tancades amb reixes i tot seguit
tres portalades d’arc rebaixat. La primera portalada, parcialment tapiada i delimitada per una franja llisa arrebossada
que simula els brancals i dovelles de pedra dels altres dos arcs, emmarca als peus una finestra de la planta baixa i un
gran finestral del primer pis amb una gran reixa de ferro. El següent portal, en el que destaca la dovella central amb les
inicials JM cisellades, correspon a la porta de l’habitatge, a la qual s’accedeix després de pujar dos esglaons.
Conserva la porta de fusta de dues fulles, i dóna pas a un primer vestíbul i una segona porta, que permet accedir a un
segon vestíbul i a la caixa d’escales d’accés als diferents pisos de l’habitatge de Ca Martí. Finalment, el darrer portal,
similar a l’anterior, però a peu de carrer, presenta a la dovella central la data 1857 i conserva la porta de fusta de dues
fulles original. Aquesta portalada, destinada a permetre el pas a vehicles, dóna accés a parts de l’edifici relacionades
amb l’adoberia.
En el segon pis hi tenim una combinació de finestres i balcons, així, en primer lloc trobem un balcó amb una llosa de
pedra diferent al de la resta de balcons, que les tenen de rajola. La segona obertura correspon a una finestra, les quatre
següents a balcons amb lloses de rajola suportades per dues mènsules, i la darrera a una finestra oberta en una porta
balconera tapiada i sense balcó. Totes aquestes obertures són de llinda recta, mentre que les baranes de ferro dels
balcons són senzilles. Damunt de les tres portalades de l’extrem dret de la façana, la separació amb el segon pis està
fixada per una cornisa llisa a l’alçada de les lloses dels balcons, mentre que les portes balconeres que hi té
immediatament al damunt, estan emmarcades per una franja llisa decorativa. El tercer pis no té cap obertura al primer
eix (en canvi té dues finestres obertes al mur lateral que domina el terrat dels baixos de la façana que corresponen al
número 105), tot seguit hi ha tres finestres de llinda recta que tenen immediatament al damunt la barbacana amb
motllures que corona aquell tram de la façana. Finalment, seguint els eixos fixats pels tres portals trobem que el segon
pis està separat del primer per una cornisa llisa a l’alçada de les lloses de tres balcons d’una volada més curta
respecte als del segon pis, i que com en aquell cas tenen les portes emmarcades per una franja llisa.
El darrer pis, el quart, tan sols el trobem al primer i als tres darrers eixos compositius de la façana. Al primer eix s’hi
obre una petita finestra de llinda recta, damunt de la qual hi ha una cornisa recta amb motllures que corona aquella part
de la façana. Mentre que pel que fa als tres darrers, també estan separats del pis inferior per una cornisa recta, damunt
de la qual hi ha tres finestres rectangulars de llinda recta. Immediatament al damunt d’aquestes hi ha la barbacana amb
motllures que corona aquest tram de la façana. Cal destacar la decoració pintada de la façana, que tot i estar força
deteriorada encara s’entreveu en diferents parts d’aquesta, que consisteix en simulacions de carreus, emmarcament
d’obertures amb faixes, així com faixes llises verticals que separen alguns dels eixos, i d’altres d’horitzontals que
separen pisos. Les cobertes de les diferents parts d’aquest edifici consisteixen en teulades de teules a una o dues
aigües.

L’espai on s’aixeca l’edifici de Ca Martí (els números 105 i 107 de la Muralla de Sant Antoni), va estar ocupat per
terres de conreu fins el segle XVIII, quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de
ravals que les envoltaven i l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. En
els darrers anys d’aquell segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla
de Sant Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense
urbanitzar al peu de la muralla. També havia començat la urbanització dels diferents carrers que arrencarien de la
Muralla de Sant Antoni, cas per exemple dels carrers que avui coneixem amb els noms del Pantà i Miralcamp (que
formaven part del raval de Sant Antoni).
Al llarg del segle XIX, mentre s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la
Muralla de Sant Antoni com al carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar, fet que va reforçar el caràcter
industrial d’aquesta zona, que combinava fàbriques i magatzems amb els edificis d’habitatge. Durant la segona meitat
del segle XIX, a més de les fàbriques, algunes de les famílies propietàries d’aquestes industries hi construïren les
seves cases, sovint adossades a les fàbriques corresponents.
L’antiga adobaria de la família Martí entrà en funcionament l’any 1831. Malgrat que l’aspecte actual de l’immoble és
producte d’una reforma i ampliació realitzada el 1857, pel seu propietari Joan Martí Murtra, tal com consta a la dovella
central de la porta principal de l’habitatge on hi cisellaren les inicials JM, mentre que a la dovella central del portal que
hi ha a la dreta d’aquesta hi cisellaren la data 1857. Amb tot, probablement les obres deurien finalitzar l’any 1858, com
indica el fet de que hi hagi aquesta data pintada en color vermell dues vegades en un dels murs del pati interior de
l’edifici).
La reforma del 1857 afectà principalment la part destinada a habitatge, i fins l’enderrocament de la part de la fàbrica
que donava al carrer del Paborde l’any 2007 (i que ocupava l’espai on ara s’aixequen els números 32 al 38 d’aquest
carrer), encara es podia reconèixer l’edifici original del 1831. Així la fàbrica inicial ocupava el cos de l’edifici que
limita amb el carrer del Paborde, i que en el seu origen constava de baixos i primer pis, i del pis inferior de l’altra
meitat de l’edifici, que limita amb la Muralla de Sant Antoni, i que en part correspon al soterrani d’aquesta part de
l’immoble. Mentre que la reforma del 1857 va incloure la construcció d’un segon pis en un dels extrems de la fàbrica
del carrer del Paborde, així com l’aixecament de l’habitatge de la família Martí, que correspon als pisos superiors del
cos de l’edifici de la Muralla de Sant Antoni.
Durant la revolució federalista d’octubre del 1869 a Valls, l’adoberia de Ca Martí fou una de les industries assaltades
pels revolucionaris, que tirotejaren la façana (on encara s’endevina alguna marca d’impacte de tret de fusell) i
saquejaren la fàbrica i l’habitatge, del qual llençaren els mobles al carrer, on els varen cremar. L’adoberia de Joan
Martí va sobreviure a aquests fets i l’any 1876 produïa una mitjana anual de 24.000 peces, amb la seva maquinària
moguda a mà per 9 treballadors.
L’any 1900, l’adoberia de Ca Martí pertanyia a Rafael Martí Sanromà i estava especialitzada en la fàbrica de soles. Al
voltant d’aquell any aquesta indústria expedia unes 10.000 peces anuals que exportava a tots els territoris de l’Estat, i
tenia 18 obrers treballant-hi. Des dels darrers anys del segle XIX disposava d’una màquina de vapor, amb la seva
fumera de planta quadrada ubicada a l’interior de l’angle que formava l’edifici de la fàbrica que s’aixecava al carrer del
Paborde (la qual fou escapçada ben avançat el segle XX, en perdre el seu ús). L’adoberia de Ca Martí estigué en
funcionament fins ben entrat el segle XX. Actualment, la família Martí continua vivint a l’habitatge de la família
industrial, que conserva, amb molt poques modificacions, l’estructura i disposició interna que tenia a la segona meitat
del segle XIX. Pel que fa a l’adoberia, si ve l’edifici industrial que limitava amb el carrer del Paborde fou enderrocat
l’any 2007, encara es conserva la part de la fàbrica que ocupa el pis inferior de la Muralla de Sant Antoni, sobre el que
s’aixeca l’habitatge dels industrials. Aquesta part de la fàbrica allotja des de fa dècades un taller mecànic, però
conserva perfectament tota la seva estructura original de pilars, arcs i voltes de rajola, essent probablement l’exemple
millor conservat d’aquest tipus de baixos industrials a Valls.
En aquest cas, sembla que l’accés a la fàbrica estava situat al carrer del Paborde, on inicialment s’obrien una sèrie de
portes, que permetien l’accés d’un carro, distribuïdes a una distància similar al llarg de la façana. Posteriorment,
aquestes foren tapiades i substituïdes per tres portalades. Pel que respecta a l’interior de la fàbrica, com a mínim el pis
inferior que dona a la Muralla de Sant Antoni encara conserva pràcticament sencera i en força bon estat tota l’estructura
de pilars, arcs i voltes de rajola de què he parlat abans. És molt probable de que aquest sigui l’exemple millor
conservat d’aquest tipus de baixos industrials a Valls.
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96. BCIL / CA MARTÍ /
ALTRES DADES

V52/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia:
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Arxius
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97. BCIL / CAL COCO /

V18/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça Portal Nou 15
353231, 4571752

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CAL COCO
S. XIX (1857) / Contemporània / Neoclàssic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo – Dolent (carrer Violeta i cantonada)
Està afectat per l’alineació del carrer Violeta

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3118808CF5731G0001RK
304 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici en cantonada, amb la façana principal encarada a la plaça del Portal Nou, i la façana esquerra al carrer de la
Violeta, amb el que fa xamfrà. El canvi de rasant que existeix entre la plaça del Portal Nou i el carrer de la Violeta, que
va ascendint cap a la plaça, fa que la façana del carrer Violeta tingui una planta més respecte la façana principal i per
tant, la planta baixa de la façana del Portal Nou correspon al primer pis del carrer de la Violeta. La façana del Portal Nou
consta de planta baixa, un pis superior, que aparentment correspon a la planta noble de l’edifici, i una planta golfes.

OBSERVACIONS:

D’aquest edifici destaca la simetria de la façana principal i la utilització d'elements neoclàssics en la seva decoració. La
porta principal, centrada a la façana, disposa d'un arc de mig punt emmarcat per motllures, a la vegada conté una
portalada de fusta amb vidre i elements de ferro colat. En el dintell hi ha una imposta amb fulla escultòrica. A ambdós
costats de la porta principal hi tenim una finestra emmarcada per dovelles i carreus de pedra, que està tapada i, que té
al damunt del seu dintell una petita obertura que determina una semicircumferència. A cada costat de la part central de
la façana hi ha dues portalades amb arcs rebaixats (algunes d’elles actualment tapades o bé reconvertides en
finestres). En el primer pis, damunt de la portalada principal, hi ha un balcó força singular, amb barana de ferro forjat,
que té la inscripció; "J G I. 1857". La porta del balcó té un arc de mig punt amb motllures i imposta. A cada costat,
seguint els eixos verticals que fixen les quatre portalades laterals de la planta baixa, hi ha balcons amb dues portes
coronades amb dintells i mènsules. Cadascun d’aquests balcons està separat per pseudopilastres d'ordre corinti, de
les quals també n’hi ha una a cada extrem de la façana, fet que ens en dóna un total de sis. Els capitells suporten una
cornisa, damunt de la qual s’hi obren les set finestres de reduïdes dimensions de la planta golfes. Aquestes estan
emmarcades per mènsules que suporten la barbacana de la teulada. Damunt d’aquesta s’aixeca una barana d’obra amb
balustres.
(continua)

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 120/02/8021 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.109

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V18
BCIL
B. PARCIAL

1.

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ Obertura de finestrals cecs.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeixen íntegrament les dues façanes i tots els seus elements, especialment pel que fa a brancals i
altres elements de pedra, ornamentacions i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permet la remunta reculada.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.
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97. BCIL / CAL COCO /

V18/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana lateral, també manté força simetria, però presenta una decoració més senzilla. Tan sols hi ha una altra
pseudopilastra d’ordre corinti a l’altra extrem de la façana, mentre que els balcons del primer pis estan emmarcats per
una motllura. Té portes a la planta baixa, majoritàriament tapiades; balcons al primer i segon pis; i les finestres de la
planta golfes. La façana no té un coronament decorat.
DADES HISTÒRIQUES
L’edifici fou construït l’any 1857 per Josep Gelambí, comerciant d’oli de coco. Va pertànyer a la seva família, que
l’utilitzà com habitatge, fins que posteriorment passà a mans de la família d’industrial dels Ivern, propietaris de la
fàbrica del Gas. Els baixos s’utilitzaren com a magatzem en diferents moments de la seva història.

Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

4.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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98. BCIL / CA DOMÈNECH /

V47/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 79
353422, 4572073

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421912CF5732A0001HR
270 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici cantoner de composició neoclàssica, amb tres façanes, a la Muralla de Sant Antoni (la principal), al carrer Cor
de Maria i al carrer del Paborde. Consta de planta baixa i entresòl, pis principal i una segona planta.
Pel que fa a la façana que dóna a la muralla, a la planta baixa hi ha tres portes rectangulars, una d'elles modificada en
finestra, emmarcades per brancals de pedra que acaben amb arc de mig punt i mènsula central, que emmarquen
també els tres balcons, de curta volada, de la planta entresòl. Entre la planta baixa i l’entresòl hi ha una imposta que
ressegueix tota la façana, així com al nivell del balcó del pis principal.
El pis principal té un balcó corregut que ocupa gairebé la llargada de la façana sostinguda per les tres mènsules
centrals dels arcs de mig punt. La barana és de forja treballada. A la façana principal, a l'alçada dels dos últims pisos hi
ha pilastres adossades amb capitells d’ordre jònic, que emmarquen els tres eixos compositius de la façana principal.
Les balconeres d’aquest pis estan emmarcades per brancals de pedra i coronades per llindes i motllures decorades
(damunt de la central hi ha un escut) Al segon pis s'hi obren tres finestres rectangulars amb barana corbada de ferro.
L'entaulament està format per una cornisa sostinguda per mènsules amb fulles d'acant, i un ampit amb trams de
balustrada que fa funcions de barana del terrat pla.
Les altres dues façanes són més senzilles. La façana que dóna al carrer Cor de Maria és la més llarga, amb set eixos
compositius, tot i que hi ha algunes obertures cegues. A l'entresòl hi ha quatre balcons i dues pseudofinestres.
Aquestes es repeteixen a les plantes primera i segona. A la primera a més hi ha quatre balcons. A la darrera planta hi
ha cinc finestres. El lateral del carrer de la Paborde segueix una composició similar a la del carrer Cor de Maria però
amb dues obertures per planta. Tota la façana queda rematada per una cornissa triple motllurada i conjunts de tres
impostes en tot el seu perímetre. Estan coronades per l’ampit que fa de barana del terrat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA DOMÈNECH
1852 / Contemporània / Neoclàssic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo – Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

1.Façana Muralla de Sant Antoni

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 046, 103/2417 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.094

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V47
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors si l’ús ho requereix.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles intervencions de millora de
l’habitabilitat i l’accessibilitat.

2. Façana Cor de Maria

¬ Obertura de finestrals cecs.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, especialment pel que fa a portalades, brancals
i altres elements de pedra, ornamentacions i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.
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98. BCIL / CA DOMÈNECH /

V47/

ALTRES DADES
Arquitecte:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Ignasi Jordà

DADES HISTÒRIQUES
La construcció de l'edifici va iniciar-se l'any 1802 per iniciativa del propietari del terreny Joan Figuerola. El projecte i
direcció de l'obra van estar a càrrec de l'arquitecte Ignasi Jordà. La tipologia de l'immoble s'insereix en el conjunt
d'edificiacions de característiques similar que es troben al Raval de Sant Antoni i que corresponen a l'arquitectura
vallenca de mitjans s. XIX.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

4.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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99. BCIL / CARRER DE SANT BENET 19 /

V44/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Benet 19
353371, 4572147

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER DE SANT BENET 19
S. XIX (1873) / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap (habitatge?)
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3321202CF5732A0001WR
279 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges format per baixos, entresol (amb dos balcons de poca volada) i tres pisos superiors (tots ells amb
un balcó a cada costat i una finestra tapiada al centre). Els baixos disposaven de tres obertures, dues portalades de
majors dimensions a cada costat (la de la dreta està tapiada i transformada en una finestra) i una de central més
estreta, que dóna accés a la caixa d’escales. Aquesta darrera obertura està emmarcada per carreus i presenta una reixa
de ferro forjat a la seva part superior. Els balcons dels pisos superiors estan suportats per unes mènsules de ceràmica
de regust neoclàssic.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Fins el segle XVIII, els terrenys que limitaven amb el raval de Farigola (l’antic camí de Montblanc) on ara trobem el
carrer de Sant Benet estaven ocupades per terres de conreu, principalment per hortes, que rebien l’aigua de dos recs
que la captaven al torrent de la Xamora (els recs del Paborde i de Porta). Aquest espai no es començarà urbanitzar fins
el segle XVIII, en produir-se l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i
l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys del segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per
habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar al peu de la muralla, i amb l’inici dels diferents
carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui coneixem amb els noms de Cor de Maria i del
Pantà (que formaven part del raval de Sant Antoni). Mentre que pel que fa al raval de Farigola (que encara no es
coneixia amb aquest nom i per aquelles dates formava part del raval de Sant Antoni), aquest ja comptava també amb
alguns edificis en el seu tram inicial. Els terrenys que hi havia darrera d’aquestes línies d’edificis continuaven
dedicant-se a l’horta.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

1.Visió General 1

OBSERVACIONS:
(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.103

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V44
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana principal i tots els seus elements, especialment les obertures, baranes i lloses de
balcons i les mènsules neoclàssiques.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

99. BCIL / CARRER DE SANT BENET 19 /

V44/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
La urbanització d’aquestes terres de conreu no va tenir lloc fins el segle XIX, quan s’hi van traçar els carrers del
Paborde, de Sant Benet i de Sant Josep. De totes maneres, durant la primera meitat del segle, d’aquests tres carrers
només s’havia obert el del Paborde. L’any 1851 aquesta via pública ja estava completament urbanitzada, tot i que
només estava edificat el costat de carrer que tancava les illes de cases de la muralla de Sant Antoni, mentre que a
l’altra costat de carrer aquest limitava amb un mur de tancament de les hortes i només s’hi aixecaven els edificis més
propers al raval de Farigola. Pel que fa al carrer de Sant Benet, aquest tan sols tenia oberts els seus primers metres i
quedava tancat per un edifici a l’alçada del número 4 d’aquest carrer. Al cap d’uns anys, el 1859, es va obrir
completament el carrer, i es començà a edificar a ambdós costats. L’any 1873 el carrer de Sant Benet ja arribava fins
l’alçada del número 19 i quedava pràcticament urbanitzat del tot, mentre que pocs anys més tard, en aquella mateixa
dècada, també s’obria el carrer de Sant Josep. Finalment, en els anys vuitanta del segle XIX el carrer del Cor de Maria
superaria el mur que el tancava a l’alçada del carrer del Paborde i assoliria el traçat que té avui, quedant obert
d’aquesta manera l’altre extrem del carrer de Sant Benet.
El número 19 del carrer de Sant Benet és un edifici d’habitatges construït l’any 1873, tal com consta a la reixa de
l’entrada. Malgrat que es tracta d’una façana força austera, aquesta presenta alguns elements decoratius neoclàssics.
Des d’aquella data ha continuat fent la funció d’edifici d’habitatges plurifamiliar.

3.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
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100. BCIL / JARDINS DE MASSÓ o CA BARRAU /

V75/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Passeig de l’Estació 41
353147, 4572510

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

4124402CF5742C0001IE
6.855 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
Edifici aïllat envoltat d'un jardí, que originàriament presentava una superfície superior, però que ha sofert algunes
mutilacions a causa del creixement urbanístic experimentat a finals del segle XX en aquesta zona del passeig de
l’Estació i en els carrers del seu entorn. Així, un dels elements desapareguts fou una glorieta que dominava el passeig
de l’Estació i un brollador situat a la plaça que el jardí forma davant de l’edifici. A més del jardí (que en bona part
manté l’estructura original) i l’edifici que es protegeixen, la finca té una altra edificació, l’antiga casa dels masovers,
que no es cataloga. La finca ocupa gran part d’una illa delimitada pel passeig de l’Estació, on fa uns anys hi aixecaren
una portalada monumental d’entrada; el carrer de Francesc Macià, amb unes escales d’accés als jardins; el carrer de
l’Avenir i el carrer de Prat de la Riba, des d’on hi ha un altre accés a la zona on s’aixeca l’antiga casa dels masovers,
que acull un local de restauració.
L’antic edifici d’estiueig que presideix els jardins, presenta una planta irregular no simètrica, aproximadament
rectangular amb un porxo que sobresurt a l’alçada de l’entrada de la façana principal (la que està encarada al carrer de
Francesc Macià) i, a la mateixa alçada, un cos sortint semicircular (tan sols en planta baixa) on s’hi obre l’entrada de la
façana posterior. al que s’hion hi ha l’escala d’accés. L’edifici consta de planta baixa i un pis superior, i està dividit en
tres grans cossos. A la façana principal del cos central uns esglaons permeten accedir a l'entrada, porxada, amb dues
columnes amb capitells jònics, que sostenen un balcó amb barana de ferro. La porta dóna accés a un vestíbul decorat
amb diverses pintures contemporànies a la construcció de l’edifici que reprodueixen diversos indrets de la ciutat. La
part corresponent a l’entrada de la façana posterior presenta una decoració clàssica amb simulacions de pilastres
jòniques, que emmarquen la porta i les finestres, mentre que una barana de balustres corona la terrassa semicircular
que hi té al damunt. Totes les finestres que s’obren al llarg de les façanes de la planta baixa i del primer pis de l’edifici
(a excepció de les finestres del cos sortint de la façana posterior) presenten una ornamentació d’inspiració classicista,
que trobem també en molts altres elements de l’edifici. Així, les finestres estan emmarcades per motllures, de les que
arrenquen mènsules, i estan coronades per entaulaments amb timpans, (pel que fa a la planta baixa) o bé per timpans
curvilinis o triangulars (al primer pis). Mentre que les façanes, ornamentades amb motllures i un arrebossat que simula
carreus encoixinats, estan coronades per cornises molt ornamentades amb motllures i altres elements clàssics.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

JARDINS DE MASSÓ - CA BARRAU
S. XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Escola de Música Municipal
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E / Vp

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 084/2420 (01/04/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.128

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

ARQUITECTÒNIC
V75
BCIL
B. PARCIAL

2.

3.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes) i tots els seus elements, l’estructura de plantes i l’estructura
bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els elements de
forja i les portalades de fusta), balustrades, ornamentacions, materials i la seva textura i cromatisme.
Es protegeix també l’espai lliure i el seu arbrat.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

¬ Rehabilitació de les façanes i cobertes, conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats,
de les textures i els cromatismes.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors no protegides si l’ús
així ho requereix.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

100. BCIL / JARDINS DE MASSÓ o CA BARRAU /

V75/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Tan el cos central com el de la dreta (respecte a la façana principal), tenen un segon pis destinat a golfes, il·luminat
per lluernes que sobresurten de la teulada a quatre aigües. Damunt del cos de la dreta hi ha una torreta de planta
quadrada amb balcó volat al voltant, que fa funció de mirador. Aquesta presenta una coberta a quatre aigües, coronada
per un parallamps que fins fa unes dècades contenia a la seva base un caragol metàl·lic de proporcions notables. Totes
les cobertes són de rajola ceràmica vidriada que combina el color blanc i el blau.
DADES HISTÒRIQUES
Prèviament, en aquest indret a tocar del passeig de l’Estació hi havia terres de conreu amb una petita masia, que amb
la construcció de la casa d’estiueig dels Massó, passaria a fer funció d’habitatge dels masovers. L’edifici que presideix
aquests jardins, fou construït en una data no massa posterior al 1917, per Antoni Massó Llort, cap de casa d’una
família benestant vallenca, que estava casat amb Tecla Roig. Juntament amb l’edifici, tingué lloc la construcció dels
jardins que l’envoltaven.
En origen era la finca d’estiueig de la família d’industrials del tèxtil dels Massó, que a començaments del segle XX
aixecarien dos altres notables edificis noucentistes a la ciutat. Per tant, el nom històric de la finca és el de Jardins
Massó, juntament amb el nom amb el que era coneguda popularment, degut a la figura que coronava la torre: “la casa
del Caragol”.

1. Passeig de l’Estació el 1917. Fototípia Thomas / Arxiu Municipal de Valls.

L’any 1936 la finca fou confiscada per l’Ajuntament de Valls i els jardins foren oberts al públic com a parc municipal.
L’any 1939, en acabar la guerra, la finca va tornar als seus propietaris que la continuaren emprant com a residència.
Per herència, la finca passà a mans de la família Barrau. Al llarg de la dècada dels anys setanta, s'iniciaren converses
entre l'Ajuntament i els propietaris de la finca, que ja no hi residien, per tal d'intentar arribar a un acord de
municipalització de la finca per a ús públic, acord al que s’arribà l’any 1979. Al llarg de les dècades dels vuitanta i
noranta, els jardins, convertits en un parc públic, foren parcialment retallats per diverses actuacions urbanístiques.
Actualment l’edifici acull l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
Bibliografia
Cultura. Valls: 1972. Maig.
Valls pleno extraordinario. Diario español de Tarragona. Tarragona: 1978. 28 novembre.
Valls recupera una zona verde. Diario Español de Tarragona. Tarragona: 1978. 28 novembre.
El Correo Catalán. 1981. 11 març.
Carmel Biarnès. El Correo Catalán. Móra d'Ebre, tres entradas y "quatre cantons".. 1968.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ALTÈS SERRA, P. i CEBRIÁN GUERRERO, L. (2013). “Una masia excepcional”. A Cultura, Nº752, Valls: AAEET.

2. Terrenys de la Vallvera. Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
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101. BCIL / MURALLA DE SANT ANTONI 109 /

V53/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 109
353544, 4572201

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521704CF5732B000
119 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta rectangular, estructurada en alçada en baixos, entresol i dos pisos
superiors. La façana principal, l’única que té aquest edifici, s’aixeca al carrer de la Muralla de Sant Antoni. La façana,
simètrica, presenta tres eixos compositius, cadascun d’ells amb una obertura per planta. Als baixos hi ha tres portals
de llinda recta amb una mènsula ornamentada a cadascun dels angles que formen la unió dels brancals amb les llindes
dels portals. L’obertura central dóna pas a la caixa d’escales de l’immoble, mentre que les laterals ho fan a magatzems
o locals comercials que ocupen la resta de la superfície de la planta baixa. Les obertures de l’entresol són tres portes
balconeres idèntiques als portals de la planta baixa, amb la diferència de que aquestes portes balconeres emmarquen
dos brancals de maons, que redueixen l’amplada de la porta balconera real. Tots tres balcons, que presenten una
volada mínima, tenen baranes ornamentals de ferro colat. La planta baixa i l’entresol tenen la façana ornamentada amb
un arrebossat que simula grans franges horitzontals.
En el primer pis, la planta noble, hi trobem un balcó corregut que s’estén al llarg de tota la façana, i que presenta el
cos central lleugerament més sortit respecte als dos cossos laterals. S’hi accedeix per tres portes balconeres de llinda
recta, emmarcades per muntants i dintells arrebossats, que en el cas dels dintells estan ornamentats amb motllures i
un esgrafiat central. Una cornisa amb motllures, que coincideix amb la llosa dels balcons del segon pis, separa els dos
pisos superiors. Al segon pis hi tenim tres balcons amb baranes de ferro i portes balconeres similars a les del primer
pis, amb l’única diferència de que l’esgrafiat ornamental és més gran i ocupa la major part del dintell de cadascuna
d’elles. A la part superior del segon pis, una nova motllura dona pas a l’espai que ocupa una cambra d’aire, amb dues
obertures rectangulars de reduïdes dimensions situades per damunt de cadascun dels balcons, seguint els eixos
compositius de la façana. A sobre de la cambra d’aire hi tenim una altra motllura, de la que arrenca la cornisa i l’ampit
que coronen la façana. Tret dels emmarcaments de les portes balconeres i d’una franja d’arrebossat que arrenca de les
cornises del primer i del segon pis i acaba a l’alçada de la part superior de les baranes dels balcons, la resta de la
façana d’aquests dos pisos és d’obra vista. Aquest fet comporta que en els cromatismes de la façana hi destaqui el
color vermellós dels maons, que es combina amb els tons clars dels emmarcaments de les portes balconeres i el to
grisos del conjunt de la planta baixa i l’entresòl.
Aproximadament la meitat de l’edifici més propera a la façana està coberta per un terrat, mentre que la part posterior
presenta un altell amb coberta de teulada de teules.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 105/8071 (01/10/1993)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.098

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

MURALLA DE SANT ANTONI 109
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

ARQUITECTÒNIC
V53
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

2.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de plantes.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els elements de
forja i els elements d’emmarcat d’obertures) i la seva textura i cromatisme.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe
previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats, de les
textures i els cromatismes.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

101. BCIL / MURALLA DE SANT ANTONI 109 /

V53/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 119 de la Muralla de Sant Antoni va estar ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII,
quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i
l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys d’aquell segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla de Sant
Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar
al peu de la muralla, i amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui
coneixem amb els noms del Pantà i Miralcamp (que formaven part del raval de Sant Antoni). Al llarg del segle XIX,
mentre s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la Muralla de Sant Antoni
com al carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar, fet que va reforçar el caràcter industrial d’aquesta zona, que
combinava amb els edificis d’habitatge.
Durant la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del XX, s’enderrocaren algunes de les cases unifamiliars
construïdes en el segle XVIII, per tal d’aixecar en els seus solars alguns edificis d’habitatges plurifamiliars. Aquest és el
cas del número 109 de la Muralla de Sant Antoni, que fou construït en els darrers anys del segle XIX o en les primeres
dècades del segle XX, seguint un estil eclèctic.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 81
353432, 4572075

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421911CF5732A0001UR
261 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, que dibuixa una planta de rectangle irregular, formada per dos cossos: el que està
format per les dues terceres part de l’edifici més proper a la Muralla de Sant Antoni, on hi té la façana principal, i un
segon cos més estret que el primer, que té la façana al carrer del Paborde. El cos de l’edifici que limita amb la Muralla
de Sant Antoni presenta una planta rectangular, en al que un dels costats curts és la façana. Aquesta part de l’immoble
està estructurat en planta baixa i tres pisos superiors.
La façana de la Muralla de Sant Antoni presenta quatre eixos compositius, amb una obertura per planta. Als baixos hi
trobem, d’esquerra a dreta, una porta estreta amb brancals i llinda recta aixecats amb carreus, que conté una obertura a
la part superior (també emmarcada per carreus) amb una reixa de ferro forjat. En aquesta darrera hi destaquen les
inicials RF, que corresponien al nom del propietari de l’immoble en el moment de la seva construcció o bé del
moment en que es col·locà aquesta reixa, en el cas de que aquesta fos uns anys posterior al conjunt de l’edifici.
Aquesta porta dóna accés a la caixa d’escales de l’edifici. Tot seguit hi ha un portal d’arc escarser, amb brancals i
dovelles de pedra; una finestra de llinda recta, també emmarcada per carreus de pedra que sobresurten lleugerament
de la façana, que està tapiada en la seva major part, a excepció d’una petita obertura; i finalment un segon portal d’arc
escarser, una mica més estret que l’altra portal que s’obre als baixos. A la façana de la planta baixa també hi trobem, a
l’espai que hi ha entre les portes, un sòcol de pedra comuna coronat per maons, que ha perdut el seu arrebossat
original. Els dos portals conserven parcialment una decoració pintada a franges, que correspon al període del segle XX
en el que la planta baixa d’aquest edifici va acollir un taller mecànic. De fet encara es poden llegir damunt d’un dels
portals algunes de les lletres pintades del rètol d’aquest taller.
En el primer pis, la planta noble, hi ha tres balcons de lloses de pedra decorades amb una motllura, i amb reixa de
ferro forjat. Els dos balcons laterals tenen una sola porta balconera, i el central, corregut, en té dues. Les portes
balconeres són de llinda recta i estan emmarcades per una sèrie de motllures ornamentals. El segon pis presenta
quatre balcons de lloses de pedra i baranes de ferro senzilles, amb les portes balconeres idèntiques a del primer pis,
tot i que una mica més baixes. En el tercer pis s’hi obren quatre finestres quadrades, amb ampit a la base i amb els dos
costats i la part superior emmarcats per una franja llisa arrebossada. Immediatament al damunt d’aquestes finestres hi
ha la cornisa que corona la façana, ornamentada amb una sèrie de motllures. Els pisos superiors, sobretot el primer
pis, conserven algunes restes de la decoració pintada original de l’edifici, en la que s’intueixen grups de tres orles
pintades a l’espai que hi ha entre les portes balconeres, que segurament estaven combinades amb una simulació de
carreus. Pel que fa a la coberta d’aquesta part de l’edifici, aquesta és a doble aiguavés, amb els pendents orientats
respectivament a la façana principal i cap a la part posterior.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

MURALLA DE SANT ANTONI 81
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

--BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.095
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
V48
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BCIL
NIVELL DE PROTECCIÓ:
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
ALTRES PROTECCIONS:
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’envolvent: es protegeix la volumetria, façanes i coberta de l’edificació actual, aquesta protecció no
exclou la consolidació estructural i la substitució de la coberta si és necessari. S’admet la modificació de les obertures
de la façana posterior per motius d’habitabilitat.
Es protegeix l’estructura de plantes: la protecció de la façana determina la protecció de l’estructura de plantes. Aquesta
protecció no és incompatible amb la consolidació estructural de l’edifici.
Es protegeix l’estructura bàsica interior: caixa d’escala. Aquesta protecció no és incompatible amb la millora de
l’accessibilitat si aquesta queda justificada.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els elements de
forja i les portalades de fusta) i la seva textura i cromatisme.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe
previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats, de les
textures i els cromatismes.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.
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ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El segon cos d’aquest edifici tan sols consta de planta baixa, mentre que a la façana posterior s’hi obren un portal d’arc
escarser i una finestra de llinda recta.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 81 de la Muralla de Sant Antoni va estar ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII,
quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i
l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys d’aquell segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla de Sant
Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar
al peu de la muralla, i amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui
coneixem amb els noms del Cor de Maria i del Pantà (que formaven part del raval de Sant Antoni). Al llarg del segle
XIX, mentre s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la Muralla de Sant
Antoni com al carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar, fet que va reforçar el caràcter industrial d’aquesta
zona, que combinava amb els edificis d’habitatge.
Durant la segona meitat del segle XIX, a més de les fàbriques, algunes de les famílies propietàries d’aquestes
industries hi construïren les seves cases, sovint adossades a les fàbriques corresponents. Però a més, altres famílies
benestants també escolliren aquesta zona de creixement a tocar del nucli central de Valls, per bastir-hi les seves cases
pairals. Aquest és el cas del número 81 de la Muralla de Sant Antoni, que fou construït en la segona meitat del segle
XIX, per fer la funció d’habitatge d’una família benestant. Posteriorment, aquest immoble va acabar convertit en un
edifici d’habitatges plurifamiliar, mentre que els baixos, que inicialment feien funció de magatzem, van tenir altres usos
com a taller mecànic i finalment com a espai d’aparcament privat.

3. Façana

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4. Façana posterior

5. Façana posterior
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421910CF5732A0001ZR
458 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Immoble format per un edifici d’habitatges entre mitgeres, amb façana al carrer de la Muralla de Sant Antoni número
83, i un edifici industrial que ocupa la part posterior, amb façana al carrer del Paborde número 14A. Inicialment,
ambdós edificis estaven separats per un pati interior de reduïdes dimensions, de planta de rectangle irregular, el qual
va desaparèixer en la darrera reforma que ha sofert l’immoble a finals de la primera dècada del segle XXI, quan els
baixos d’ambdós edificis foren unificats en un local comercial.
El cos de l’edifici que limita amb la Muralla de Sant Antoni presenta una planta força quadrada (tot i que amb la darrera
reforma ha adoptat una planta més rectangular, degut a que li han afegit el número 85, el qual, d’obra nova, no forma
part del bé protegit). Aquesta part de l’immoble està estructurat en planta baixa, tres pisos superiors i un altell (amb
coberta de teula) que ressegueix la part central de l’edifici, delimitat per un terrat que dóna a la façana de la Muralla de
Sant Antoni, i a l’altre extrem per la coberta de teula que cobreix el sostre de la part del quart pis més propera a la
façana interior.
La façana de la Muralla de Sant Antoni presenta quatre eixos compositius, amb una obertura per planta, fet que li atorga
una estructura simètrica. Als baixos hi trobem, quatre grans arcs de mig punt amb brancals i dovelles de pedra. Tots
ells estan units per una motllura que ressegueix tota la façana i enllaça amb les impostes dels arcs, que mostren el
mateix model de motllura decorativa. Pel que fa a aquestes obertures, hi trobem, d’esquerra a dreta, un portal, amb la
porta de fusta original, de dues fulles, que dona accés directe a l’escala que condueix als habitatges dels pisos
superiors. El següent arc, emmarca una finestra, protegida per una reixa de ferro forjat; el tercer, correspon a un portal
(que conserva la porta de fusta original de dues fulles) que permet entrar al local que ocupava la major part dels baixos
de l’edifici; i finalment, el tercer arc, amb una finestra protegida per una barana de ferro, és similar al segon. L’ús que
varen tenir aquests baixos com a espai d’emmagatzematge i venda de productes agrícoles, explica que damunt dels
arcs de la façana, entre les mènsules dels balcons del primer pis, encara s’hi puguin llegir, força desdibuixats, els
rètols dels productes que s’hi podien trobar, com és el cas de “cereales” i “almendras”.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

FÀBRICA I HABITATGE DE L’INDUSTRIAL
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres amb façana a dos carrers
Habitatge - Industrial
Comercial (planta baixa) - Cap
Regular - Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 83 – Carrer del Paborde 14
353443, 4572085

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.096

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V49
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

1. Muralla de Sant Antoni

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura (nau i habitatge)
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels
diferents materials que les composen, pintures decoratives i rètols.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes de la nau principal i de l’edifici
d’habitatges, així com la caixa d’escala dels habitatges.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen les façanes principals dels dos volums, la seva textura i
cromatisme originals, així com les pintures decoratives dels rètols antics.
No s’ha accedit a l’interior dels habitatges pel que es desconeix si hi ha més elements de valor.
No s’ha accedit a l’interior pel que qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents
amb aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.

2.

¬ Deconstrucció de les escales i la façana interior de la nau per a donar compliment a les exigències d’habitabilitat.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual..
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols de
conjunt i detall.
3.
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ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Una cornisa amb motllures col·locada a l’alçada de les lloses dels balcons del primer pis (que també reprodueixen les
mencionades motllures), separa aquest dels baixos. Al primer pis, la planta noble, hi trobem tres balcons, dos amb una
porta balconera a cada extrem de la façana, mentre que les dues portes balconeres centrals donen accés a un balcó
corregut. Cada balcó està suportat per dues mènsules ornamentades (que en el cas del balcó central són quatre), i
presenten una barana de ferro forjat decorada amb motius geomètrics a la part inferior. Les portes balconeres, d’arc de
mig punt, estan emmarcades per una franja llissa arrebossada, que està decorada amb una sanefa pintada que
reprodueix motius geomètrics. De fet, tota la façana estava ornamentada per pintures que mostren motius geomètrics,
les quals estan força malmenes però encara es poden reconèixer. Aquesta decoració s’hauria d’intentar recuperar en
intervencions futures.
El segon i tercer pis presenten quatre balcons per planta, amb una volada inferior als del pis que tenen immediatament
a sota. Cadascun d’aquests pisos està separat per una cornisa similar a la del primer pis, mentre que els balcons i les
seves portes balconeres reprodueixen el model dels que trobem al primer pis. Damunt dels balcons del tercer pis hi ha
una cornisa amb motllures de la que arrenquen una sèrie de mènsules repartides al llarg de la façana, excepte en els
espais que coincideixen amb els quatre eixos compositius, on no n’hi ha cap. Les mènsules sustenten una segona
cornisa amb motllures, de la que arrenca l’ampit que corona la façana. Aquest darrer, en origen combinava el mur llis
amb obertures amb balustres, que coincidien amb els quatre eixos de la façana. Però ja fa anys que les balustres varen
desaparèixer i foren substituïdes per petits pilars de maons.
La meitat de l’edifici que limita amb el carrer del Paborde correspon a l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Pla. De planta
rectangular, està format per planta baixa i dos pisos superiors. Tan els baixos com els diferents pisos estaven formats
per una sola sala diàfana per planta (tot i que en els dos pisos s’hi aixecaren alguns envans en diferents moments de la
seva història) amb pilars de maó al centre (que juntament amb els pilars que hi ha a les dues façanes, suporten els
sostres d’embigat de fusta), il·luminada i ventilada per les grans finestres típiques dels edificis industrials de la segona
meitat del segle XIX. La coberta de l’antiga fàbrica consisteix en una teulada a dues aigües.
La façana del carrer del Paborde, simètrica, està estructurada en cinc eixos compositius, fixats per les obertures que
trobem a cada planta. Així, als baixos, hi tenim un total de cinc grans portals d’arc escarser, amb els brancals i l’arc de
rajola amb un arrebossat al damunt que forma una franja llisa ornamental. D’aquestes obertures, tan sols la situada a
l’extrem esquerre correspon al portal d’accés als baixos de la fàbrica, mentre que les altres quatre tenen una mica
menys de la meitat inferior tapiades i emmarquen grans finestrals a la meitat superior (que fins la darrera reforma
realitzada fa uns anys a l’edifici, estaven protegides per una reixa de ferro). Una cornisa llisa que recorre la façana,
separa els baixos del primer pis, on s’hi obren cinc grans finestrals d’arc escarser amb l’ampit, els brancals i l’arc
construïts amb maons i emmarcats per una franja llisa decorativa. Una segona cornisa, separa aquest pis del segon, on
hi ha cinc grans finestrals similars als del pis inferior (i que actualment, estan tapiats en la seva major part). Una
darrera cornisa amb motllures corona la façana. Pel que respecta a la façana que dóna al pati interior, fins la darrera
reforma feta en els darrers anys, s’hi obrien el mateix nombre de finestrals que a la façana principal, però degut a la
mencionada reforma, els finestrals de la planta baixa han desaparegut en unificar-se els baixos de tot l’immoble en un
local comercial.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 83 de la Muralla de Sant Antoni va estar ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII,
quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i la
construcció d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys d’aquell segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla de Sant
Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar
al peu de la muralla, i amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui
coneixem amb els noms del Cor de Maria i del Pantà (que formaven part del raval de Sant Antoni).
Al llarg del segle XIX, mentre s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la
Muralla de Sant Antoni com al carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar, fet que va reforçar el caràcter
industrial d’aquesta zona, que combinava amb els edificis d’habitatge. Durant la segona meitat del segle XIX, a més de
les fàbriques, algunes de les famílies propietàries d’aquestes indústries hi construïren les seves cases, sovint
adossades a les fàbriques corresponents.

L’any 1851, Francesc Coll Roca va establir una indústria tèxtil a l’espai on ara tenim el número 83 de la Muralla de
Sant Antoni, on aixecà una fàbrica a la meitat d’aquesta finca que limita amb el carrer del Paborde, que fou coneguda
popularment com a Cal Pla. Probablement, l’aspecte que presenta actualment l’antiga fàbrica de Cal Pla, correspon a
una reforma de l’edifici original que devia portar a terme l’industrial Francesc Coll en algun moment de les dècades
següents. L’any 1876, la fàbrica de Cal Pla, que funcionava amb telers manuals, produïa una mitjana de 2.000 peces
anuals i tenia 26 obrers treballant-hi, entre homes, dones i nens. L’any 1880 la fàbrica encara estava en funcionament,
però al cap d’uns anys
Tot i que no en tenim la certesa absoluta, probablement, Francesc Coll també va construir l’edifici d’habitatges que
ocupa la meitat de la finca que limita amb la Muralla de Sant Antoni en algun moment de la segona meitat del segle
XIX, com a habitatge de l’industrial. Posteriorment, aquest immoble va acabar convertit en un edifici d’habitatges
plurifamiliar, mentre que els baixos, que inicialment feien funció de magatzem, han acabat tenint altres usos com a
local comercial.
En algun moment de la dècada dels vuitanta o dels primers anys noranta del segle XIX la fàbrica de Cal Pla va quedar
en desús i fou aprofitada per instal·lar-hi part de les escoles públiques de Valls. Concretament s’hi establiren l’escola
de pàrvuls del mestre Domingo Ventosa i l’escola de nenes, de la mestra Mercedes Castellà (entre altres mestres que
se succeïren en aquella escola), mentre que l’escola pública de nens es mantingué establerta a l’edifici de l’antic
hospital de Sant Roc. Aquestes escoles s’hi allotjaren fins l’any 1906, quan les escoles públiques foren traslladades a
l’antic convent del Carme. Al cap d’uns anys, el 1917, s’hi va obrir un col·legi masculí privat dirigit pel mestre Pau
Feliu Domingo, que comptava amb l’ajuda de Rosa Feliu Domingo, que es feia càrrec del parvulari. L’any 1920, en
morir el director, l’escola va passar a ser propietat del mestre Francisco Jové Calvet, que estava ajudat per Paula Calvet
Cristià al parvulari. L’any 1924 aquest centre fou substituït pel del mestre Jaume Nadal Rius, que comptava amb
l’ajuda de la seva esposa, Irene Vallès que tenia cura del parvulari. L’escola del mestre Nadal es mantingué en
funcionament en aquest indret al llarg de la dècada dels anys trenta. Amb tot, sembla que la planta baixa continuà
destinada a usos industrials o a magatzem durant bona part del segle XX, compartint l’edifici amb l’escola al llarg de
diverses dècades.
L’entrada a l’escola era la mateixa porta del carrer de la Muralla de Sant Antoni que donava accés a la caixa d’escales
que comunicava amb els diferents pisos destinats a habitatges que ocupaven aquella meitat de l’immoble. Però en
comptes d’arribar a l’escola per aquesta escala, la mencionada porta donava pas a un passadís que conduïa a l’escala
de servei de l’edifici, situada en un lateral del pati interior, des d’on s’ascendia als dos pisos superiors de l’edifici
industrial, que acollien les aules de l’escola. De fet, les aules ocupaven el primer pis de l’antiga fàbrica, mentre que el
segon pis era emprat com a sala d’esbarjo i de jocs dels alumnes, i el reduït pati interior de l’edifici feia la funció de
pati de l’escola. Mentre estigué en funcionament l’escola del mestre Nadal, aquesta comptava amb tres aules al primer
pis (una destinada al parvulari i les altres dues als dos grans grups en els que quedaven dividits la resta dels alumnes
en funció de l’edat), separades per envans i il·luminades a cada costat pels grans finestrals de la fàbrica. En aquells
anys, el segon pis, destinat a esbarjo, estava dividit en dues sales.

4.

5.

Bibliografia
ALTÈS SERRA, P. (2011). El temps corre. Memòries. Valls: Gràfiques Darc.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
ROCA DOMINGO, S. (IEV 2006). Valls industrial. Guia de patrimoni arquitectònic industrial (s.XIX al 1949). Inèdit.
VIVES CORBELLA, P. Coord. (2010). Més d’un segle de fotografies escolars a Valls. Col·lecció Per Conèixer Valls núm.
8. Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
6. Edifici industrial

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

104. BCIL / PLAÇA DEL PORTAL NOU 16 /

V16/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Portal Nou, 16. Valls.
353228, 4571767

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3118807CF5731G0001KK
179 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PLAÇA DEL PORTAL NOU, 16
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió General

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres construït a la segona meitat del segle XIX. Consta de planta baixa i quatre plantes
pis. L’interior va ser modificat durant les darreres dècades del segle XX.
La façana la formen quatre eixos compositius. A la planta baixa hi ha quatre portalades d’arc rebaixat de pedra i
emmarcades també per brancals de pedra.e obertures per planta. Les plantes superiors tenen quatre balconeres de la
mateixa dimensió a tots els pisos; en canvi, a mesura que anem pujant, les baranes volada i dimensió dels balcons es
va reduïnt. La façana acaba amb una cornisa amb setze mènsules.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e
2. Façana

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 121/8027 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.108

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V16
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació de la façana conservant-ne tots els seus elements.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors de les plantes superiors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Substitució de les fusteries de la planta baixa i obertura per recuperar el formalisme de les portalades originals.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana a la plaça del Portal Nou i l’estructura bàsica interior de l’edifici, caixa d’escala i
relació entre plantes. Es protegeixen íntegrament tots els elements de la façana, especialment brancals i altres
elements de pedra, ornamentacions i elements de forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

104. BCIL / PLAÇA DEL PORTAL NOU 16 /
ALTRES DADES

V16/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Valls segle XIX,. Valls: Castells, 1972.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

105. BCIL / PLAÇA DEL PORTAL NOU 17 /

V17/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça Portal Nou 17
353229, 4571782

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3118806CF5731G0001OK
179 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PLAÇA PORTAL NOU 17
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió General

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres construït a la segona meitat del segle XIX. Consta de planta baixa, entresòl i tres
plantes pis.
La façana la formen cinc eixos compositius, el central emmarcat per pilastres d’ordre jònic, que es repeteixen als límits
de la façana. Les portalades de la planta baixa estan emmarcades per brancals de pedra acabats amb arc de mig punt
que emmarquen també les petites balconeres de la planta entresòl. Les plantes superiors tenen cinc balconeres de la
mateixa dimensió a tots els pisos; en canvi, a mesura que anem pujant, les baranes, la volada i dimensió dels balcons
es va reduïnt. La façana acaba amb una cornisa amb petites mènsules. El coronament és un ampit que combina parts
massisses amb trams de balustrades.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

2.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 121/8027 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.108

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V17
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació de la façana conservant-ne tots els seus elements.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors de les plantes superiors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, aquelles actuacions de millora d’habitabilitat i accessibilitat, sempre
que el seu ús així ho justifiqui.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i la façana a la plaça del Portal Nou. L’estructura bàsica de
interior de l’edifici, la caixa d’escala i relació entre plantes. Es protegeixen íntegrament tots els elements de la façana,
especialment brancals i altres elements de pedra, ornamentacions i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permet, previ informe de la Comissió, la deconstrucció de particions interiors, sempre que el seu ús així ho
justifiqui.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

105. BCIL / PLAÇA DEL PORTAL NOU 17 /
ALTRES DADES

V17/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Valls segle XIX,. Valls: Castells, 1972.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

106. BCIL / PASSEIG DELS CAPUTXINS 10 - CA LA MASSONA /

V69 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Passeig dels Caputxins 10
353713, 4572388

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3724401CF5732D0001UI
246 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici en cantonada amb façana a tres carrers, la principal al Passeig dels Caputxins. Consta de planta baixa i dues
plantes pis i tres plantes a la cantonada amb el carrer Veciana. Podríem dir, que es tracta d’un exponent del
noucentisme monumentalista de l’època amb alguns trets modernistes que es repeteixen a l’interior.
La volumetria destaca per la cantonada semicircular, a mode de torre, del carrer Veciana i la tribuna del primer pis de
la façana del Passeig dels Caputxins.
La tribuna sostinguda per tres mènsules, que emmarquen la portalada principal, està profusament ornamentada amb
garlandes florals i un relleu amb figura femenina, de marcat accent Modernista, i acaba amb la barana de la terrassa de
la planta superior que combina les pilastres d’obra amb el ferro forjat.
La torre té tres obertures geminades a cada pis, de la que en destaquen les columnes d’ordre jònic que separen les de
la planta baixa, i les grans mènsules que suporten el balcó semicircular del primer pis. La resta d’obertures de les
façanes estan emmarcades.
La planta baixa està decorada amb una simulació de carreus, té un sòcol de pedra. A la cantonada amb el carrer Maria
Codina hi ha una pilastra que acaba al fris, decorat amb motius vegetals, que recorre tota la façana i que corona
l’edifici amb una cornisa i la barana del terrat. Aquesta combina les pilastres ornamentades amb escuts i la barana de
ferro forjat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

PASSEIG DELS CAPUTXINS 10 - CA LA MASSONA
S. XX / Contemporània / Eclèctic-Noucentista
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 056/2423 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.123

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V69
BCIL
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació de la façana conservant-ne tots els seus elements.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent de l’edificació (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica
interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana, ornamentacions, portalades, emmarcats,
elements de forja, materials i la seva textura i cromatisme.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe
previ dels valors patrimonials existents amb un aixecament de plànolsi fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora d’habitabilitat i
accessibilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Es permet, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, la deconstrucció de particions interiors, sempre
que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb un aixecament de plànolsi
fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

106. BCIL / PASSEIG DELS CAPUTXINS 10 - CA LA MASSONA /

V69 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Alfons Barba Miracle

Any:

1914

DADES HISTÒRIQUES
La casa va ser construïda l’any 1914 segons el projecte de l’arquitecte Alfons Barba. Propietat de la família Massó,
empresaris del tèxtil, propietaris també de Ca la Massona del Pati construïda pel mateix arquitecte un any més tard. Va
ser propietat de Maria Codina, filàntropa vallenca,les inicials de la qual apareixen a la porta principal.
Bibliografia
REVISTA CULTURA. AAEET . Valls, juny 1980.
ARNAVAT, A. – CABRÉ, T. (2011): Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Programa
Difusió Cultural, Diputació de Tarragona.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
4.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

107. BCIL / CA FLORENSA /

V15 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Portal Nou 22
353200, 4571831

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3118801CF5731G0001PK
806 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Aquest edifici situat a la cantonada entre la Plaça del Portal Nou i la Costa del Portal Nou, va ser projectat per
l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet. Construït als anys 40 feia funcions de magatzem de cereals (amb què
comerciava la família propietària) i d’habitatge a la planta primera.
L’obra, a cavall entre el noucentisme i el racionalisme i amb predomini de les línies rectes, concentra l’ornamentació a
la façana principal on hi trobem encoixinats i esgrafiats noucentistes. En destaca la gran tribuna de cinc cares i el
coronament de la façana, emmarcada per dues grans pilastres decorades amb esgrafiats i la part central d’aquest, a
mode de frontó rectilini acabat amb cornisa prominent i dues esferes ornamentals pròpies de l’estil “Vives”. Pel que fa
a l’interior de l’habitatge en destaquen les fusteries (la majoria d’arc de mig punt o arc rebaixat), la decoració dels
sostres i l’estuc al foc del sòcol de l’escala.
La façana principal, mostra una gran porta de llinda recte al centre de la planta baixa, que permet el pas de vehicles a
l’interior dels baixos, destinats originàriament a magatzem i altres usos comercials. A l’esquerra hi ha una finestra, que
inicialment havia estat una porta que permetia el pas de persones a la planta baixa, mentre que a la dreta de la porta
central s’hi obre una finestra i tot seguit la porta d’accés al pis superior de l’edifici, destinat a habitatge de la família
propietària de l’immoble. Aquesta darrera porta presenta les inicials SF damunt de la llinda. La façana dels baixos està
ornamentada amb un sòcol, i tot seguit amb un arrebossat que simula carreus. La façana del primer pis mostra una
composició simètrica que segueix els eixos verticals fixats a la planta baixa, així, al centre, just damunt de la gran
portalada, hi ha una tribuna semioctogonal de grans dimensions suportada per dues mènsules, amb un total de set
finestres rectangulars i una coberta de teula. A cada costat de la tribuna hi ha dues finestres coronades per una franja
decorada amb esgrafiats, damunt de la qual hi ha una cornisa. Emmarcant els dos extrems de la façana, s’alça una
estructura vertical que simula un pilar coronat per un capitell simple. L’interior d’aquesta simulació de pilar està
decorada amb una franja vertical ornamentada amb esgrafiats. El coronament de la façana és sinuós. Arrenca dels
capitells dels dos extrems i va ascendint fins arribar a una cornisa central, coronada per una bola a cada extrem, que
coincideix amb l’amplada de la tribuna que té a sota. L’espai que hi ha entre la cornisa superior i la tribuna està decorat
amb esgrafiats i amb una motllura de cinc arcs de mig punt que es troba situada immediatament a sota de la cornisa.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA FLORENSA
S. XX (anys 40) / Contemporània / Noucentista - Racionalista
Edifici en cantonada
Habitatge
Restauració – Comercial
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.107

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V15
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana principal i tots els seus
elements, el vestíbul d’accés, la caixa d’escales i interior d l’habitatge.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la totalitat de les façanes. Es protegeix íntegrament la façana principal i
tots els seus elements, obertures i ornamentacions.
Es protegeix també l’entrada i la caixa d’escala, així com les distribucions i fusteries interiors, i les decoracions dels
sostres.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Es permeten noves obertures a la façana lateral mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.Façana principal

2.

107. BCIL / CA FLORENSA /

V15 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet anys 40

DESCRIPCIÓ (continuació)
La resta de la decoració de la façana del primer pis i de l’espai que hi ha entre aquest i el coronament de la façana,
està decorat amb un arrebossat que forma franges horitzontals d’una amplada similar a la que presenta la simulació de
carreus del primer pis. Cal destacar que el conjunt d’esgrafiats de la façana segueixen l’estil noucentista.
La simetria de la façana principal no la trobem a la façana lateral, on pel que fa al número 22 s’hi obren una sèrie de
finestres, a diferents alçades (aquesta diferència possiblement es deguda a l’existència de la caixa d’escales en aquell
indret), que venen a correspondre amb els baixos, on hi ha tres finestres, i el pis superior, on se n’obren sis. Aquesta
façana està coronada per una cornisa. El número 1 de la Costa del Portal Nou, té un portal obert a la dreta dels baixos, i
una finestra triple a l’esquerra, mentre que al primer pis hi ha dues finestres que segueixen el mateix model de les que
veiem als baixos del número 22. La façana està coronada per l’ampit del terrat.
DADES HISTÒRIQUES
L’edifici de Ca Florensa ocupa part de l’espai on l’any 1680 s’edificà el convent de les Religioses Carmelites Calçades
de Valls, o convent del Portal Nou, el qual tenia la façana principal encarada a la plaça del Portal Nou, en un costat de
la plaça que fins aquella data encara estava sense urbanitzar. El convent fou enderrocat l’any 1936, en el context de la
Guerra Civil, i aquell indret quedà convertit en un descampat fins a la darreria de la dècada dels anys quaranta del
segle XX, quan la Comunitat Carmelita tornà a construir un nou convent en el que havien estat una part dels horts de
l’antic, quedant d’aquesta manera ubicat el nou edifici a l’interior de l’illa de cases. En els anys següents, finals dels
quaranta i inicis dels cinquanta, l’espai on s’havia alçat l’antic edifici del convent va ser urbanitzat amb la construcció
d’altres immobles. Un d’aquests és el de Ca Florensa, que s’aixeca a l’espai on hi havia l’antiga església del convent.
L’edifici de Ca Florensa, projectat per l’arquitecte Josep Maria Vives Castellet, fou construït per la família que li dóna el
nom, que es dedicava al comerç a l’engròs de cereals. L’edifici feia la funció de magatzem i establiment comercial,
que ocupava als baixos del número 22 i la totalitat dels números 1 i 3, tasca que compaginava amb la funció
d’habitatge de la família propietària, que correspon al primer pis del número 22 i el terrat del número 1. Posteriorment,
a finals del segle XX, els baixos del número 22 foren emprats com a taller d’un concessionari d’automòbils que es
mantingué en ús fins els vols del 2010, però l’edifici continuà essent propietat dels Florensa. Pel que fa als baixos del
número 1 i la totalitat del número 3 de la Costa del Portal Nou, acull des de fa uns anys part de les dependències de
Càritas.
Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MARTÍ BAGET, J. (2000). Valls. Una memòria fotogràfica (1845-2000). Valls: IEV.
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
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108. BCIL / CA SAGÚ (Habitatge de l’industrial de Ca Xapes) /

V50 /
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421904CF5732A0001JR
303 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 95 de la Muralla de Sant Antoni, és un edifici entre mitgeres, de planta rectangular, amb la façana principal
al carrer de la Muralla de Sant Antoni, mentre que la façana posterior dóna al carrer del Paborde (on té el número 22).
A la dreta d’aquest immoble destinant a habitatge, hi té adossat l’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil de Ca Xapes, amb el
que havien format un conjunt mentre funcionà la fàbrica tèxtil, ja que l’actual número 95 de la Muralla de Sant Antoni
fou l’habitatge de la família d’industrials propietaris d’aquella empresa, la família Sagú.
La unificació del número 95 amb l’antiga fàbrica (el número 97) es fa evident en els volums i la façana d’ambdós
immobles, ja que l’habitatge dels Sagú fou construït seguint la tipologia de la fàbrica. Així, la meitat de la planta del
número 95 més propera a la Muralla de Sant Antoni consta de planta baixa i dos pisos superiors, que presenten el
mateix tipus d’estructura de la façana de la fàbrica, però més elaborada i ornamentada. La façana principal de la casa
dels industrials té tres eixos compositius amb grans portals coronats amb arcs escarsers a la planta baixa, que estan
emmarcats per brancals de carreus de pedra. La dovella central del portal del mig té cisellada la data 1906. Els
brancals dels mencionats portals arrenquen d’un sòcol format per dues fileres de grans carreus. A excepció del portal
del costat esquerre, que està tapiat, els altres dos estan oberts i conserven les portes de fusta de dues fulles originals.
Una cornisa amb motllures (que esdevé la continuació de la que trobem a la façana de la fàbrica) separa la planta baixa
de la primera, la planta noble de la casa. La mencionada cornisa coincideix amb la llosa de pedra del balcó corregut
que s’estén al llarg de la major part de la façana, al qual s’hi obren tres portes de llinda recta, que com la resta
d’obertures de la façana, segueixen els tres eixos compositius d’aquesta. Les portes del balcó del primer pis estan
emmarcades per una faixa d’arrebossat, decorada amb esgrafiats en la seva part superior. Una nova cornisa amb
motllures separa el primer del segon pis. En aquest darrer s’hi obren tres portes balconeres sense llosa de balcó, que
arrenquen de la mencionada cornisa i acaben justa a sota de la cornisa que corona la façana. Aquestes portes tenen
una barana de ferro forjat, i estan emmarcades per una faixa d’arrebossat llisa. Tota la façana està decorada amb una
sèrie de franges horitzontals d’arrebossat que presenten diferències cromàtiques. Mentre que la darrera d’aquestes
franges, situada just a sota de la cornisa superior, està completament decorada amb uns esgrafiats similars als que
trobem a les llindes de les portes balconeres del primer pis. La façana de l’habitatge està coronada per la mateixa
cornisa que hi ha a la façana de la fàbrica, de dimensions generoses però d’acabat senzill, i l’ampit de la coberta.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA SAGÚ (Habitatge de l’industrial de Ca Xapes)
S. XX (1906) / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap (Habitatge)
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 95
353474, 4572119

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.097

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V50
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats, de les
textures i els cromatismes.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana (especialment els esgrafiats, els elements de
forja i les portalades de fusta) i la seva textura i cromatisme.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un informe
previ dels valors patrimonials existents aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

3.
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108. BCIL / CA SAGÚ (Habitatge de l’industrial de Ca Xapes) /

V50 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La meitat posterior de l’edifici tan sols disposa de planta baixa, estructurada al voltant d’un pati interior. La façana del
carrer del Paborde reprodueix la façana de la fàbrica de Ca Xapes, amb tres grans portals d’arc escarser, emmarcats
per una faixa d’arrebossat. Els dos portals laterals estan tapiats, mentre que el central té una porta de dues fulles.
DADES HISTÒRIQUES
L’habitatge de l’industrial de la fàbrica de Ca Xapes està situat a l’antiga zona industrial del Raval de Farigola, carrer de
Sant Benet, del Paborde i Muralla de Sant Antoni, que si bé en el cas del Raval de Farigola té uns orígens medievals, la
resta d’aquesta zona industrial es desenvolupa bàsicament al llarg del segle XIX.
L’espai on s’aixeca el número 95 de la Muralla de Sant Antoni va estar ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII,
quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i
l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys del segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla de Sant Antoni,
amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar al peu de
la muralla, i amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui coneixem
amb els noms de Cor de Maria i del Pantà (que formaven part del raval de Sant Antoni). Al llarg del segle XIX, mentre
s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la Muralla de Sant Antoni com al
carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar. Una d’elles fou la fàbrica de Ca Xapes, fundada l’any 1858.
L’any 1906, la propietària de la fàbrica, Maria Sanromà Morera, que mantenia el nom empresarial de “Viuda de José
Sagú”, va portar a terme una sèrie d’ampliacions i reformes a l’edifici de la fàbrica que li varen acabar conferint, a
grans trets, l’aspecte que té actualment. La darrera de les obres que realitzà aquell any fou l’enderrocament de dos
immobles de la seva propietat contigus a la fàbrica, per aixecar-hi l’actual número 95 de la Muralla, per a destinar-lo a
habitatge de la família Sagú. La fàbrica de gèneres de punt continuà a mans d’aquesta família fins a mitjans del segle
XX, essent l’últim propietari d’aquesta nissaga d’industrials Daniel Sagú. Pel que fa a l’habitatge, continuà en mans de
la família Sagú.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
ROCA, S.; MURILLO, F.; VAQUER, S. (2008): La indústria vallenca dels segles XIX i començaments del XX. Proposta de
catalogació. Ca Xapes, Ca Rull i Ca Clols. Ajuntament de Valls.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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109. BCIL / CA BLASI /

V55 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla del Castell 65 / Raval dels Filadors 1-3
353718, 4572088

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720301CF5732B0001YD
1.570 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El conjunt consta de dos edificis independents i la xemeneia. El primer, que fa cantonada amb la Muralla del Castell i
el Raval dels Filadors, correspon a l’habitatge de l’industrial i l’antiga fàbrica de tints, que dóna al raval de Filadors i al
pati. Una mica més avall, al mateix raval trobem l’entrada a l’espai lliure on hi ha la xemeneia i l’altre edifici industrial.
L’habitatge va ser reformat entre els anys 20 i 30 del segle XX, segons el projecte de l’arquitecte Josep Maria Vives
Castellet (Valls 1888-1954). D’estil eclèctic a cavall entre el noucentisme i els primers anys de racionalisme, es tracta
d’un edifici amb volumetria específica amb diferents alçades del que en destaca la tribuna de formes rectes, els
esgrafiats amb motius vegetals i geomètrics que trobem a la façana i el vestíbul, així com l’ornamentació de les
baranes de ferro i l’ús de pilars amb coronament de grans gerros a la barana del terrat del segon pis.

EMPLAÇAMENT 1/3000

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1e - E

1.

L’adoberia, adossada a l’habitatge, fou construïda en la segona meitat del segle XIX, i estigué en ús fins ben entrat el
segle XX. Consta de planta baixa i tres plantes pis al raval de Filadors, de factura senzilla i cinc eixos compositius,
acabada amb una barbacana de vàries filades i teulada a dues aigües de teula àrab tradicional. Pel que fa a l’altre
edifici industrial consta també de planta baixa i tres plantes pis amb teulada a dues aigües de teula àrab tradicional i
part de terrat. Les façanes són d’obra ceràmica disposada com a ventilació natural de la nau a les dues últimes plantes.
La xemeneia és de secció quadrada.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CAL BLASI (ADOBERIA I HABITATGE DE L’INDUSTRIAL)
S. XX (Inicis) / Contemporània / Noucentista
Edifici en cantonada + aïllat + xemeneia
Habitatge + Industrial
Habitatge - Cap
Regular - Dolent
--Dins de la UA 2b

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Sector: PMU-16

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 109/8017 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2. Raval dels Filadors
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V55
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana principal de l’habitatge i tots
els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels conjunts d’arquitectura industrial de finals de segle XIX inicis del XX que es conserven sencers.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la xemeneia i l’envolvent de la fàbrica, l’estructura bàsica interior i la relació entre plantes. Es
protegeixen tots els elements de la façana, obertures, materials, textura i cromatismes. Es protegeix també l’espai lliure
al voltant de la fàbrica.
Pel que fa a l’habitatge de l’industrial es protegeix íntegrament l’envolvent del primer cos edificat que dóna a la Muralla
del Castell, retranquejos, façana i tots els seus elements. De la resta de l’edifici es protegeix la volumetria, els eixos
compositius de la façana al Raval de Filadors, l’estructura bàsica interior i de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Es permeten noves obertures a la façana lateral mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
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3. Coronament carrer muralla del Castell

109. BCIL / CA BLASI /
ALTRES DADES

V55 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
ROCA DOMINGO, S. (IEV 2006). Valls industrial. Guia de patrimoni arquitectònic industrial (s.XIX al 1949). Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4.

5.
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110. BCIL / CARRER ANSELM CLAVÉ 29 /

V65/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Anselm Clavé 29
353712, 4572078

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER ANSELM CLAVÉ 29
S. XX (Inicis) / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge (?)
Bo – Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3822304CF5732D0001SI
123 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

El número 29 del carrer d’Anselm Clavé, és un edifici situat entre mitgeres i amb façana a dos carrers, al d’Anselm
Clavé, on hi té la façana principal, i al de Veciana. De planta rectangular, pràcticament les dues terceres parts de
l’edifici més properes a la façana del carrer d’Anselm Clavé, consten de planta baixa, entresòl i dos pisos superiors.
Aquesta part està cobertà per dues teulades de teules, que van descendent cap a les dues façanes, amb un terrat entre
ambdues teulades.
Pel que fa a la composició, la façana principal està dividida en dues parts diferenciades, el sòcol de gran alçada que
engloba la planta baixa i l’entresòl, i les altres dues plantes. La façana és simètrica, està estructura en dos eixos
compositius, fixats per les obertures de la planta baixa. Als baixos hi trobem dos grans portals d’arc de mig punt, amb
brancals i dovelles de pedra, i amb impostes amb motllures. Aquestes darreres, a més també enllacen els portals entre
ells i amb els dos extrems de la façana, fet que les converteix en una cornisa amb motllures que ressegueix la façana a
l’alçada de l’arrencada dels arcs. Els grans portals amb arc emmarquen, a la part inferior, una portalada de llinda recta
amb dues portes de grans dimensions (que combinen la fusta, el vidre i les reixes de ferro ornamentades), mentre que
damunt de la llinda, ocupant l’espai que queda fins l’arc, hi trobem un dels balcons de l’entresol. La planta baixa
presenta un sòcol amb un aplacat, i tot seguit, una simulació de carreus fins arribar a l’alçada de la llosa del balcó del
primer pis. A cada extrem de la façana hi trobem dues franges llises decoratives al llarg de tota l’alçada de la façana.
Les dues obertures de l’entresol corresponen a portes balconeres de llinda recta, amb balcons de molt poca volada,
que tenen motllures a les lloses i baranes de ferro ornamentades.
Una cornisa amb motllures, de la que arrenca una franja llisa que ressegueix la façana al llarg de la seva amplada,
separa el conjunt format per la planta baixa i l’entresol, del primer pis. En aquest darrer hi tenim un gran balcó
corregut, amb llosa de pedra que reprodueix les motllures de la cornisa, i que està suportat per dues mènsules
decorades amb motius clàssics, que arrenquen de la dovella central dels arcs de les portalades que coronen l’entresol.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

1.

(continua)

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 037/19/8078 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V65
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS DE CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels edificis que conserven la tipologia de l’època i que configuren la façana característica que dóna a la
plaça del Quarter.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la totalitat de la façana al carrer Anselm Clavé. Es protegeix: la seva
composició i tots els seus elements, ornamentacions, portalades de fusta, elements de pedra i forja, materials, textura i
cromatisme.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior, caixa d’escala i estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

110. BCIL / CARRER ANSELM CLAVÉ 29 /

V65/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El balcó té una barana treballada de ferro forjat, i s’hi accedeix per dues portes balconeres d’arc de mig punt,
emmarcades per una franja llisa decorativa. L’espai que hi ha entre la franja llisa que corona la cornisa d’aquest pis i la
següent cornisa que el separa del segon pis, està decorada amb un arrebossat que simula un mur d’obra vista. El
segon pis, reprodueix el primer, tan pel que fa a estructura com a decoració, excepte en el fet de que hi trobem dos
balcons de menor volada que el del primer pis. Una nova cornisa separa el segon pis de la cambra d’aire de la coberta,
on s’hi obren dos ulls de bou lobulats (emmarcats per una franja llisa) que segueixen els eixos compositius de la
façana. Finalment, una cornisa suporta el coronament de la façana, format per tres pilastres, una a cada extrem i la
tercera al centre, i dos trams de balustres que les lliguen entre elles, formant un ampit homogeni. Les cornises i
franges que hi estan associades, així com les franges que emmarquen l’edifici i les diferents obertures, la simulació de
carreus de la part inferior de l’edifici i l’estructura del coronament de la façana, estan pintats amb un to gris, mentre
que les simulacions de l’obra vista (en les que sembla que també s’hi inclouria l’espai corresponent a la cambra d’aire,
malgrat que actualment ha perdut l’arrebossat), ho estarien en un to vermellós.
DADES HISTÒRIQUES
El número 29 del carrer d’Anselm Clavé s’aixeca en una zona de creixement de la ciutat des del segle XIX, quan, a la
segona meitat d’aquell segle, s’establí el límit urbà a l’alçada del carrer de Colón. L’any 1881 encara no s’havia
construït cap dels edificis que acabarien formant l’illa de cases on tenim el número 29, i aquell costat de la plaça
quedava delimitat, a distància per les façanes de les cases de les illes que hi ha entre el carrer de Veciana i el carrer de
Colón. Al llarg de la dècada dels vuitanta s’hi començaren a aixecar edificis, i tenim constància que el número 29 ja
existia l’any 1920. Així, fou construït en algun moment dels darrers anys del segle XIX o dels primers del XX, seguint
un estil i una estructura, que manté força similitud amb el número 31 i en menor mesura amb el número 27, que té a
cada costat, fet que dóna una aparença de conjunt a bona part de les façanes d’aquell costat de la plaça del Quarter.
Bibliografia
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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111. BCIL / CA CLARAVALLS /

V64 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Anselm Clavé 33
353819, 4572272

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3822306CF5732D000
124 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Claravalls, el número 33 del carrer d’Anselm Clavé, és un immoble situat entre mitgeres i amb façana a
dos carrers, al d’Anselm Clavé, on hi té la façana principal, i al de Veciana, on correspon al número 28 del mencionat
carrer. De planta rectangular, en origen presentava planta baixa i tres pisos superiors. Però la reforma que va patir Ca
Claravalls fa uns anys, en va transformar completament el seu interior, augmentant la part central de l’edifici amb un
quart pis amb terrassa oberta a cadascuna de les façanes, mentre que la façana posterior va ser aixecada de nou. De
fet, l’únic element que es conserva de l’edifici original és la façana principal, que fou restaurada quan varen reformar
l’edifici.
La façana principal de Ca Claravalls està encarada a la plaça del Quarter i forma part del conjunt de façanes que tanca
un dels costats de la plaça. Construïda seguint l’estil modernista, combina l’ús de la maçoneria, el maó vist,
l’arrebossat, la ceràmica i el ferro de les baranes dels balcons. La planta baixa presenta un sòcol de maçoneria, d’on
arrenca una línia de maons que ressegueix els extrems de la façana, emmarcant-la. Als baixos s’obren dues portes amb
brancals formats per un carreu que correspon al sòcol, de la façana, d’on arrenquen els brancals de maons, coronats
amb unes mènsules esglaonades formades per fileres de maons, que suporten un arc escarser a la part central. La
porta de l’esquerra, dóna accés a la caixa d’escales de l’edifici, mentre que la de la dreta, de majors dimensions,
permet accedir als baixos, destinats a usos comercials.
Al primer pis hi trobem dos balcons, que segueixen els eixos compositius fixats per les portes de la planta baixa. Les
lloses de pedra dels balcons es troben a la mateixa alçada d’una motllura de maó que separa els baixos dels pisos
superiors. Les baranes són de ferro, rectangulars i amb ornamentacions de forja, mentre que les portes balconeres
presenten uns brancals i un coronament de maons similar al que mostren les portes dels baixos. Els dos balcons del
segon pis són bombats i estan sostinguts per una sèrie de filades de maons combinades amb dues mènsules, que
enllacen amb el coronament dels balcons del primer pis. Cal remarcar el fet de que amb la darrera restauració, les
fileres laterals de maons del sosteniment dels balcons del segon pis estan pintades de blanc.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER ANSELM CLAVÉ 33
1916 / Contemporània / Modernista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1.Visió General 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 038/2399 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.134

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.

ARQUITECTÒNIC
V64
BCIL
B.PARCIAL
---

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la totalitat de la façana del carrer Anselm Clavé. Es protegeix la seva
composició i tots els seus elements: ornamentacions, portalades de fusta, elements de pedra, ceràmics i forja,
materials, textura i cromatisme.
Es protegeix també l’estructura de plantes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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2. Visió General 2

111. BCIL / CA CLARAVALLS /

V64 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
La llosa d’aquests balcons té el fris decorat amb un trencadís ceràmic de color groc, mentre que les baranes,
bombades, mostren elements ornamentals de forja.Les portes balconeres presenten una llinda decorada amb un
trencadís ceràmic de color blau, coronada amb un arc escarser de maons. A cada costat de les portes balconeres del
segon pis, hi trobem elements ceràmics ornamentals: rajoles amb flors i uns botons ceràmics de color blau, mentre
que a la part central de la façana, lleugerament per damunt del coronament d’aquests balcons, hi trobem un plafó
ceràmic amb l’escut de Valls emmarcat per la data 1916.
El tercer pis, presenta a la part central una galeria de quatre finestres amb falsos arcs emmarcades amb maons, de la
que arrenca el coronament de la façana, que consisteix en una cresteria emmerletada. Els quatre merlets centrals,
també fets de maó, tenen forma de triangles que estan coronats amb peces de ceràmica vidriada ocre que reprodueixen
florons a l’estil de Gaudí al convent de les Teresianes de Barcelona. A la base dels merlets hi trobem cinc peces de
ceràmica verda que fan funció de canaleres, mentre que a l’espai que queda obert entre els merlets hi ha una barana de
ferro ornamentada.
Arquitecte:

Cèsar Martinell Brunet (Valls 1888 – Barcelona 1973)

Any:

1916

DADES HISTÒRIQUES
El número 33 del carrer d’Anselm Clavé s’aixeca en una zona de creixement de la ciutat des del segle XIX, quan a la
segona meitat d’aquell segle s’establí el límit urbà a l’alçada del carrer de Colón. L’edifici de Ca Claravalls fou
projectat i construït per l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell el 1916, el mateix any que obtenia el títol d’arquitecte i
començava a exercir com a arquitecte municipal de Valls. Aquest edifici, que fou un dels primers encàrrecs que va
rebre Martinell a Valls, és un dels millors exemples d’obra d’estil modernista projectat per aquest arquitecte a la seva
ciutat. Cal destacar que la combinació del maó vist i el sòcol de pedra, el trobarem en nombrosos edificis de Martinell,
com és el cas de moltes catedrals del vi, o en edificis residencials, com la casa del metge Domingo, d’Alcover, del
1919-1924, més propera al noucentisme però amb elements modernistes, en la que també hi constatem l’ús
d’elements ornamentals ceràmics, de brancals i coronaments de maons d’obertures, així com l’ús de fileres de maons
com a sosteniment de balcons, similars als que Martinell havia emprat uns anys abans a Ca Claravalls.
Martinell projectà Ca Claravalls com a edifici d’habitatges, una funció que encara manté actualment, i que combina l’ús
dels baixos com a locals comercials. En els primers anys del segle XXI, l’immoble fou pràcticament enderrocat en la
seva major part i aixecat de nou, a excepció de la façana principal, que fou restaurada i obtingué l’aspecte que presenta
actualment.
Bibliografia
ARNAVAT, A & CABRÉ, T. (2011). Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tarragona:
Diputació de Tarragona.
ARNAVAT, A & CABRÉ, T. (2011). Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tarragona:
Diputació de Tarragona.
DD. AA. (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’Alt Camp, Vol. IV, Barcelona: Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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112. BCIL / CARRER DE MONTSERRAT 13 /

V10/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou 28 - Carrer Montserrat 13
353152, 4571854

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER MONTSERRAT 13
S. XIX (finals) / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge - industrial
Habitatge – Magatzem
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3119506CF5731G0001WK
315 m² sòl
PRIVADA

1.Visió general des del pont d’en Cabré

DESCRIPCIÓ
Construcció que fa cantonada amb el carrer la costa del Portal Nou. Consta de planta baixa i tres pisos d'alçada. A la
primera hi ha una balconada correguda que ocupa tot el xamfrà i té tres portes balconeres. Aquestes tenen muntants i
dintells una mica corbs d'obra vista. Als dos laterals hi ha balcons, amb més amplada que els corresponents de la
planta segona. A la planta hi ha balcons amb poca volada, els quals tenen muntants i dintells d'obra vista. A la darrera
planta hi ha solament finestres, en número de set. La façana es remata amb una cornisa de molta secció i que té una
sèrie d'impostes idèntiques a les del primer pis.
Adossada a la mitgera posterior de l’edifici d’habitatges i fent xamfrà amb la Costa del Portal Nou i el carrer de la
Candela, hi ha una altra construcció. Destinada a magatzem, és de la mateixa època constructiva que l’habitatge.
Consta només de planta baixa i en destaca la portalada de fusta així com l’ús de l’obra ceràmica.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa
2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 098/42/8064 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.106

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V10
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici i la totalitat de les façanes. Es protegeixen íntegrament les façanes, la
seva composició i tots els seus elements, ornamentacions, portalades de fusta, elements de pedra i forja, materials,
textura i cromatisme.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior, caixa d’escala i estructura de plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió, totes aquelles millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat, sempre que el
seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
3. Façana carrer Montserrat

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

112. BCIL / CARRER DE MONTSERRAT 13 /

V10/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Edifici d’habitatges de la segona meitat del segle XIX. Conserva restes de l’arrencada del portal de defensa que s’aixecà
a l’entrada del carrer de la Costa del Portal Nou durant la Tercera Guerra Carlina, quan es fortificà la vila amb una
muralla provisional.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4.

5.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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113. BCIL / CA ROMEU /

V87/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Avenir 2
353854, 4572259

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3923503CF5732D0001II
440 m² sòl
PRIVAT

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Ca Romeu és un habitatge unifamiliar projectat l’any 1921 per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet.
L’habitatge pròpiament dit ocupa la part del davant de la finca, amb la façana al carrer de l’Avenir, mentre que a la part
posterior hi té un pati interior amb tres magatzems o corrals de planta baixa. L’habitatge té una planta irregular, i consta
de planta baixa i dos pisos superiors, que encercla a la part central posterior de l’immoble, una part ocupada tan sols
per baixos.
Ca Romeu té façanes laterals. La del costat esquerra, a diferència de la del dret, és la paret mitgera que quedà al
descobert arran de l’actuació urbanística que reculà considerablement les edificacions del carrer. Tan la façana lateral
dreta com la principal presenten una unitat compositiva i decorativa. En els primers metres de la planta baixa de les
façanes hi trobem un sòcol, mentre que damunt d’aquest arrenca una simulació de carreus encoixinats que finalitza en
una motllura que ressegueix les façanes a l’alçada del primer pis. A la façana principal hi trobem, d’esquerra a dreta,
una finestra de llinda recta amb una reixa de ferro senzilla; un portal d’arc escarser amb una porta de fusta amb
elements de ferro forjat amb les inicials A. R.; una porta de llinda recta amb porta de fusta i vidre amb reixes de ferro
forjat de formes sinuoses (en una d’elles hi trobem de nou les inicials A. R. i la data 1921); i finalment una gran
finestra de llinda recta amb una reixa de ferro de formes sinuoses, força ornamentada.
El primer i segon pis presenten una decoració de simulació de carreus encoixinats, però de majors dimensions que els
de la planta baixa. En el primer pis hi ha quatre obertures a la façana principal i una a la lateral. Totes són de llinda
recta emmarcades per una franja decorativa, les dues primeres i la quarta de la façana principal, així com l’obertura de
la façana lateral, corresponen a portes balconeres amb balcons amb baranes de ferro forjat ornamentades, mentre que
la tercera és una finestra. En el segon pis hi tenim tres finestres a la façana principal i una a la lateral, que segueixen
els eixos compositius fixats per les tres primeres obertures de la planta baixa, que segueixen els balcons del primer
pis. Totes les finestres del segon pis són de llinda recta emmarcades per una franja decorativa.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
3

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA ROMEU
S. XX – 1921 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

1.

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V87
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.

¬ Qualsevol intervenció requerirà de l’adequació i el tractament de la mitgera esquerra com la façana principal.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les últimes cases pairals que queden en aquesta zona de la ciutat. Obra de l’arquitecte vallenc Josep
Maria Vives Castellet.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general del primer cos de l’edificació, la façana al carrer de l’Avenir i tots els seus elements.
Es protegeix principalment, la composició i obertures, portalades de fusta i elements de pedra i de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’una aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permet la remunta reculada respecte al carrer de l’Avenir.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

113. BCIL / CA ROMEU /

V87/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Al damunt hi tornem a tenir una motllura que ressegueix les façanes, tot seguit hi ha una cambra d’aire, amb petites
obertures rectangulars, i a sobre d’aquesta, una cornisa amb motllures d’on arrenca l’ampit que corona la façana.
Aquest presenta quatre gelosies ornamentades amb cercles i semicercles que trobem seguint els eixos fixats per les
obertures de les dues façanes. La resta de l’ampit està ornamentat amb simulacions de grans carreus i una motllura
que el corona.
4.

DADES HISTÒRIQUES
El número 2 del carrer de l’Avenir s’aixeca en el que foren els límits de Valls al segle XIX. De fet, tot i que als vuitanta
d’aquell segle ja hi havia diversos edificis construïts en aquest primer tram del carrer de l’Avenir, encara no n’hi havia
cap on ara trobem Ca Romeu. Al cap d’uns anys, segurament abans que s’acabés el segle XIX, ja hi aixecaren un
edifici. Més endavant, la família Romeu, que en tenia la propietat, va reformar la part frontal d’aquell edifici,
concretament el rectangle que ve a formar la part de la planta de l’edifici que emmarquen la façana principal i les dues
laterals. Vives reestructurà aquesta part de la planta i inicialment projectà la reforma d’un edifici amb baixos i un pis
superior. En un segon projecte, que fou el definitiu, l’arquitecte va ampliar la reforma amb l’afegit d’un segon pis. Tot
plegat ornamentat amb una decoració amb elements modernistes, com és el cas dels cercles i les corbes que trobem
a les gelosies de l’ampit, i de les reixes de formes sinuoses, així com altres obertures circulars projectades a la façana
i unes formes corbades que simulaven onades que havien de coronar el sòcol, però que no van acabar sent portades
més enllà del projecte. La reforma de l’edifici, que li atorgà l’aspecte actual, va finalitzar l’any 1921.

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte, IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
1.

5.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.
2.

Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del CoAC.
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114. BCIL / CARRER DE BORONAT 1/

V90/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Boronat 1, Valls.
353244, 4571540

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3317415CF5731E
91m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici número 1 del carrer de Boronat, conforma una de les cantonades d’aquest carrer amb carrer de la Muralla del
Carme, on també hi té façana. De planta pràcticament rectangular, aquest habitatge unifamiliar disposa de planta baixa,
destinada a magatzem o taller i un pis superior que acull l’habitatge. L’edifici està cobert per una teulada de teules a
dues aigües (encarades a les dues façanes), a excepció de l’extrem esquerra de la façana de la Muralla del Carme, que
consisteix en un terrat.
L’aspecte i estructura que presenta actualment aquest immoble, correspon a la reforma que hi va fer seguint l’estil
noucentista, l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet a la dècada dels anys vint del segle XX. Vives va refer les
façanes i hi aplicà un coronament sinuós (del que en destaca la solució en cantonada) amb pilars decoratius acabats
amb formes circulars a la part superior i amb mènsules de forma semicircular a la base, tot ell emmarcat amb
motllures llises. Malgrat la sinuositat del coronament, les dues façanes de l’immoble són simètriques.
La façana del carrer de Boronat presenta tres obertures a la planta baixa. La del costat esquerra és un gran portal de
llinda recta (que mostra alguns dels brancals originals de carreus), que dóna entrada al taller que hi ha als baixos, al
centre hi tenim la porta estreta que dona accés a la caixa d’escales que comunica amb el pis superior, mentre que a
l’extrem dret de la façana s’hi obre una finestra de llinda recta. Tret d’aquesta darrera finestra, les obertures de la planta
baixa, indiquen els eixos de composició vertical de la façana. Així, al pis superior, hi ha una porta balconera de llinda
recta, emmarcada per una motllura llisa, amb el corresponent balcó damunt de cadascuna de les dues portes de la
planta baixa. Les baranes d’aquests i de la resta de balcons de l’edifici, així com les reixes de les finestres de la planta
baixa són de ferro forjat, amb treballs que combinen espirals amb formes geomètriques, uns motius propis de l’estil de
l’arquitecte Vives. La façana del carrer de la Muralla del Carme també presenta tres obertures a la planta baixa. Així, al

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER DE BORONAT 1
S. XIX-XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.085
Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V90
BCIL
B. PARCIAL

¬ Substitució de les fusteries. Les noves fusteries hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació, estructura bàsica interior i relació de plantes. Es
protegeix també íntegrament la façana de l’edificació, eixos compositius i obertures, coronament, estructures de pedra
de la planta baixa, elements ornamentals, balcons, elements de forja, etc.
Es recomana retornar a la textura i cromatisme original de la façana.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

114. BCIL / CARRER DE BORONAT 1/

V90/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
centre hi ha una portalada d’arc rebaixat emmarcada per una motllura llisa, mentre que a cada costat de la façana s’hi
obre una finestra de llinda recta, tancada per una reixa. Les obertures de la planta baixa fixen els eixos compositius
d’aquesta façana. D’aquesta manera, al pis superior, damunt de les finestres de la planta baixa hi ha una porta
balconera amb un balcó idèntics als de l’altra façana, mentre que damunt del portal hi tenim dues finestres estretes,
gairebé una a tocar de l’altra. La cantonera entre les dues façanes mostra part dels carreus originals amb la que està
aixecada, mentre que un sòcol ornamental llis ressegueix la base d’ambdues façanes.
Cal dir que l’edifici ha estat restaurat en els darrers anys.
DADES HISTÒRIQUES
Originàriament, l’edifici cantoner que trobem al número 1 del carrer de Boronat es tractava d’una casa aixecada al segle
XVIII a la Muralla del Carme, un dels ravals a extramurs que s’anaren configurant i consolidant al llarg d’aquell segle,
fins el punt que en els darrers anys del segle XVIII, els ravals encerclaven la major part de la vila emmurallada. A les
darreres dècades del segle XVIII també s’estava formant el raval de Boronat, que acabarà d’urbanitzar-se en les
primeres dècades del segle XIX. Aquest era un nou raval que naixia a la Muralla del Carme i que en part estava
estructurat al voltant d’antics camins que des de la Muralla del Carme conduïen a les antigues terres de conreus de les
Parellades.
L’actual número 1 del carrer de Boronat, fou en origen una casa unifamiliar aixecada al segle XVIII, que va ser
reformada al segle XIX. Però a grans trets, l’aspecte actual correspon a la reforma que hi va fer als anys vint del segle
XX l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet, seguint l’estil noucentista, essent un bon exemple de la segona
etapa estilística de l’obra d’aquest arquitecte. L’edifici ha estat restaurat fa uns anys, mantenint l’aspecte que li va
donar l’arquitecte Vives.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO, F, ROCA, S i RODRÍGUEZ, P. (2015): “Josep Maria Vives Castellet: L’home i l’obra”. A Josep Maria Vives
Castellet. Arquitecte, Valls: IEV i CoAC Demarcació de Tarragona.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
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115. BCIL / HABITATGE BISBE PALAU 15 /

V66/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Bisbe Palau 15
353808, 4572344

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3823517CF5732D0001MI
231 m² sòl
PRIVAT

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

HABITATGE BISBE PALAU 15
1960 / Contemporània / Racionalista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Regular
--Dins la UA 9

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Habitatge unifamiliar entre mitgeres projectat l’any 1960 per l’arquitecte reusenc M. Aragonès Virgili. Consta de planta
baixa i dues plantes pis.
En destaca la composició de la façana principal i l’ús que fa dels materials, així com l’escala interior. Podríem dir que
la façana la composen dos volums, una “L” aplacada amb peces de pedra rectangular de diferents mides que emmarca
la planta baixa i el lateral esquerra de la façana. Aquest lateral combina la pedra amb petites peces circulars de vidre
armat que il·luminen la caixa d’escala.
L’altre volum ocupa les altres plantes i sobresurt de la façana formant un pla inclinat que es divideix donant lloc als
balcons de l’extrem dret. Aquest altre volum combina el formigó vist i franges horitzontals de peces de “gresite”
formant els ampits de les grans obertures i del terrat. Aquest volum està coronat per una gran marquesina de formigó
vist de secció corbada.

1.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1e

GESTIÓ:

Sector:

2.

PAU-04

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent
3.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V66
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana principal i tots els seus
elements, el vestíbul d’accés i la caixa d’escales.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria i la façana del carrer Bisbe Palau i tots els seus elements. Especialment la
composició de buits i la marquesina. Es protegeixen també tots els materials, textura i cromatisme.
Pel que fa a l’interior es protegeix l’escala i la barana de la planta baixa.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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4

115. BCIL / HABITATGE BISBE PALAU 15 /
ALTRES DADES

V66/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

M. Aragonès Virgili (Reus)

Any:

1960

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Documentació del projecte dipositat a l’Arxiu Municipal de Valls
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116. BCIL / BIBLIOTECA POPULAR /

V72/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Passeig dels Caputxins 37
353600, 4572318

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3724605CF5732F0001TE
569 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
L’edifici de la Biblioteca Popular es troba situat a la part alta del Passeig dels Caputxins i conforma la cantonada entre
aquest passeig i el carrer de Santa Joaquima de Vedruna. És un edifici aïllat, de planta rectangular, constituït tan sols
per planta baixa. La façana principal, encarada al Passeig dels Caputxins, presenta tres cossos. El central està
constituït per un pòrtic d’inspiració clàssica al que s’accedeix mitjançant dos esglaons o una rampa que hi fou
col·locada en la darrera restauració. El pòrtic, amb dues columnes i quatre pilastres jòniques que sostenen un
entaulament que suporta un frontó curvilini, dóna accés a la porta d’entrada a l’edifici, centrada respecte al pòrtic i la
façana. Els cossos laterals són simètrics, i presenten a mitja alçada una fornícula ovalada decorada amb motllures.
Damunt dels dos cossos laterals hi ha un templet de base circular (decorada amb quatre grans gerros) amb vuit
columnetes jòniques que sostenen una volta semiesfèrica. L’àmpit que lliga el frontó amb la base dels templets i
ressegueix el coronament de les altres façanes de l’edifici, està decorat amb esferes de pedra.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

BIBLIOTECA POPULAR
1918 / Contemporània / Noucentista
Edifici Aïllat
Biblioteca
Equipament
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

Aproximadament a la part central de la coberta de l’edifici s’alça un cos més elevat, de planta rectangular, amb una
sèrie de finestres rectangulars obertes a cada costat i amb una esfera de pedra ornamental damunt de cadascun dels
seus angles. Aquest cos més elevat permet l’entrada de llum natural a la primera sala de la biblioteca. Les altres
façanes presenten les obertures de les finestres i la cornisa i l’àmpit que ressegueixen el coronament de l’edifici. Pel
que fa a l’interior, manté la distribució original en dues grans sales, a les que s’afegeixen altres dependències de
reduïdes dimensions. L’edifici està construït amb maó i en menor mesura amb pedra, i presenta les façanes
arrebossades i pintades.
2.

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 057/2402 (01/04/1983)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.124

USOS PERMESOS:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC
V72
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edificació.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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3.

116. BCIL / BIBLIOTECA POPULAR /

V72/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Arquitecte:

Lluís Planas i Calvet

Any:

1916-1918

DADES HISTÒRIQUES
La Biblioteca Popular de Valls fou la primera biblioteca popular creada per la Mancomunitat de Catalunya, i va servir de
model per moltes altres aixecades posteriorment per la Mancomunitat. Els terrenys on s’aixeca l’edifici foren donats
per l’industrial vallenc Francesc Dasca i Boada, fet que va permetre agilitzar-ne el procés de construcció. La Biblioteca
Popular de Valls fou construïda sota la direcció de l’arquitecte Lluís Planas i Calvet seguint l’estil noucentista. La
col·locació de la primera pedra va tenir lloc el 23 d’octubre de 1916, i l’edifici fou inaugurat el 24 de juny de 1918, tot
i que no s’obrí al públic fins el 16 de juny d’aquell darrer any. El maig de l’any 1920 s’establí el servei de préstec de
llibres. Fins l’any 1925, la Biblioteca Popular va dependre de la Mancomunitat, però aquell any, en desaparèixer
aquesta institució, va passar a dependre de la Diputació de Tarragona. Malgrat el trasbals que representà la fi de la
Guerra Civil, l’antic edifici de la Biblioteca Popular va conservar el seu ús original fins la dècada dels anys noranta del
segle XX. Després d’alguns usos puntuals i de diverses obres de restauració i de millora, entre les que destaquen les
portades a terme en els darrers anys, l’edifici fou recuperat per la ciutat a partir dels primers mesos del 2011,
destinant-lo a diferents usos culturals.

Bibliografia
1. La Biblioteca Popular el dia de la inauguració l’any 1918. AMV.
Diversos autors (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol. IV, L’Alt Camp. Barcelona:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: 1982.
Memòria de la fundació de la Biblioteca,.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
2. Biblioteca Popular cap al 1925. Autor Desconegut / Fons Montserrat Màndoli Rovirosa
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117. BCIL / CEMENTIRI MUNICIPAL /

V81/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera del Pla 90
354038, 4572959

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

4029501CF5743S0001DS
17.780 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
El cementiri municipal de Valls, a la Carretera del Pla, es troba ubicat al nord de la ciutat al que abans eren els afores
de la població, però que ara es troba envoltat de barris. Consisteix en un quadrilàter d’uns 100 metres de llarg per
costat, tancat per un mur que té adossades per la seva part interior tot un conjunt de capelles o panteons familiars
idèntiques, fetes a partir de la repetició d’un mòdul bàsic, i decorades amb elements clàssics.
La part central de la façana principal del cementiri està formada per un edifici d’estil neoclàssic amb planta baixa, que
a la part central està coronat per una cúpula. Aquesta façana és simètrica, amb cinc cossos. En els dos cossos de cada
costat s’obren finestres rectangulars, i presenten la part superior de la façana decorada amb motllures. Aquestes
darreres, que ressegueixen la façana, reprodueixen un frontó triangular en el cos de cada extrem de l’edifici, els quals
tenen la façana una mica més avançada que els altres cossos que tenen al costat. En el cos central, una mica més
avançat que la resta de la façana de l’edifici, hi trobem la porta d’accés al cementiri, amb la reixa de ferro forjat original
de l’any 1862. Aquesta porta s’obre a la part central d’una paret cega i està flanquejada per dues columnes a cada
costat que suporten un entaulament amb frontó triangular, tot treballat amb peces de pedra i motllura. Damunt d’aquest
entaulament s’alça un cos central cilíndric amb finestres obertes i cegues (aquestes darreres decorades amb pintures),
que està cobert per una cúpula, coronada per una creu en el punt més alt.
La porta principal dóna accés a un vestíbul circular, coronat per la cúpula, amb diverses dependències a ambdós
costats, mentre que davant d’aquella porta en tenim una altra que comunica amb el cementiri. D’aquest, a més de les
capelletes que l’envolten, cal destacar-ne diversos panteons familiars de les darreres dècades del segle XIX i de les
primeres del XX. Darrera de la paret de fons del cementiri, adossat per la part exterior, s’hi conserva en molt mal estat
el reduït recinte de l’antic cementiri civil, que també data del segle XIX.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CEMENTIRI MUNICIPAL
1862 / Contemporània / Neoclàssic
Edifici aïllat (volumetria específica)
Cementiri
Cementiri
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

2.

DADES HISTÒRIQUES
El cementiri municipal actual fou aixecat a començaments dels anys seixanta del segle XIX en un indret relativament
allunyat de la vila, seguint la normativa vigent en aquells anys. Substituïa en aquesta funció al cementiri que des del
1818 havia estat establert a les terres on ara hi trobem l’actual barri de la Xamora. El nou cementiri vallenc fou
inaugurat l’any 1862, i s’hi efectuà el primer enterrament l’1 de gener del 1863. Des d’aquella data, el cementiri ha
mantingut el seu ús original, fet que va portar a la construcció al llarg del segle XX, de diversos blocs de nínxols als
espais centrals del quadrilàter, per tal d’ampliar-ne la capacitat.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 066/10/8003 (199211)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.130

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3.

ARQUITECTÒNIC
V81
BCIL
A. INTEGRAL

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el bé.
Es protegeix la volumetria general de l’edifici, especialment pel que fa al perímetre, accés principal, dependències i
cúpula i l’estructura de capelles perimetrals. Es protegeixen també tots els elements ornamentals d’aquests i de la
galeria perimetral.
També es protegeixen els grups escultòrics interiors i especialment la capella de la família Homs que s’atribueix a
Antoni Gaudí. Caldria fer un estudi per esbrinar quins d’aquests tenen valor patrimonial.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà de la recuperació dels colors originaris de la façana principal propis de l’arquitectura
neoclàssica (blancs i grisos).
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció (inclòs el pintat de façanes) haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

FITXES BCIL
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4.

117. BCIL / CEMENTIRI MUNICIPAL /
ALTRES DADES

V81/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2008). “Els antics cementiris de Valls (i XI)”. A Cultura, Nº689, Valls: AAEET.
RIBÉ LLENAS, E. (1995). “La ciutat dels morts”. A Cultura, Nº554, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

1. Cementiri municipal al principi del segle XX.
Rozada / AMV-Fons Impremta Castells

6.

8.
9.
Interior del panteó de la família Homs l’autoria del qual s’atribueix a Antoni Gaudí
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7.

118. BCIL / COL·LEGI DE LA CANDELA – ANTIC GRUP ESCOLAR /

V70/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Passeig dels Caputxins 16
353728, 4572446

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3725401CF5732D0001SI
2.921 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
L’Escola Mare de Déu de la Candela, el número 16 del Passeig dels Caputxins, compren dues terceres parts de l’illa de
cases delimitada pel passeig dels Caputxins, i els carrers de F. Rodon Queralt, de la carretera del Pla i de Sant Magí.
L’edifici escolar, estructurat en un cos central i dos laterals, forma un angle amb façanes al Passeig dels Caputxins i al
carrer de Sant Magí, i s’obre completament al pati interior que ocupa la part posterior de la finca. El pati de l’escola
està tancat, pel que fa a la carretera del Pla i part del carrer de Sant Magí, per un mur coronat amb una forma d’ones.
L’edifici de l’escola presenta baixos i dues plantes superiors en els tres cossos principals, i planta baixa i un pis
superior als nexes d’unió d’aquests. A diferència dels tres cossos que tenen una coberta de teula inclinada de quatre
aigües, els nexes estan acabats amb un terrat pla amb pèrgoles. De tot el conjunt en destaca la solució arquitectònica
de la cantonada del cos central de l’edifici, on la façana principal recula i s’axamfrana a 45º per a formar un vestíbul
exterior amb columnes clàssiques, que dóna accés a la porta principal de l’escola (a la que, abans que es portés a
terme la darrera reforma de l’edifici, inaugurada el 2009, s’hi accedia per uns esglaons), i coronat per un terrat pla
decorat amb una barana de forja ornamentada. La majoria de les finestres que trobem distribuïdes al llarg de les
façanes són de llinda recta, a excepció de les obertures de les parets posteriors de la planta baixa i el primer pis dels
dos cossos laterals. Aquestes, que donen al pati, presenten una sèrie de cinc finestrals d’arc de mig punt per planta.
L’escola Mare de Déu de la Candela és un exemple d’arquitectura escolar noucentista i racionalista, amb la seva
simetria, l’austeritat en les formes i la inclusió d’alguns elements clàssics.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

COL·LEGI DE LA CANDELA – ANTIC GRUP ESCOLAR
S. XX (1931-34 / 2008) / Contemporània
Volumetria específica
Educatiu
Educatiu
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Ed

(continua)

2.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

3.

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.125

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V70
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic global de l’edificació original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació, cobertes, façanes i tots els seus elements. Es protegeixen les
cobertes originals i les encavallades de fusta de la biblioteca. Es protegeix també l’estructura bàsica interior i de
plantes.
Es protegeix també la relació amb l’espai lliure i la tanca ondulada del carrer de Sant Magí i la Carretera del Pla.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4.
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118. BCIL / COL·LEGI DE LA CANDELA – ANTIC GRUP ESCOLAR /

V70/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Any:

1931

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca l’escola de la Mare de Déu de la Candela, el número 16 del passeig dels Caputxins, va formar part
de les terres del convent dels Caputxins fins l’any 1835 i més endavant passà a pertànyer a la Casa de Caritat. Tan el
passeig com el seu entorn no es començaren a urbanitzar fins les darreries del segle XVIII. Al llarg del segle XIX i de
les primeres dècades del XX s’anaren aixecant edificis al passeig dels Caputxins, fins que el seu costat esquerra quedà
completament edificat. En canvi, el creixement urbanístic de l’altre costat de passeig restava aturat a l’alçada del carrer
de Sant Magí, davant de l’hort de la Casa de Caritat.
L’any 1926 l’Ajuntament de Valls inicià els passos per portar a terme la construcció d’un Grup Escolar, que agrupés en
un edifici, modern i en condicions, les diferents escoles públiques de la ciutat, que estaven repartides per diversos
immobles. Després d’obtenir part de l’hort de la Csa de Caritat per a construir-lo, l’any 1931 encarregà el seu projecte
a l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet. El Grup Escolar fou construït al llarg dels anys 1933 i 1934. Vives
va projectar un edifici determinat pels nous corrents pedagògics, que concebien l’espai escolar com a part de
l’educació. Així no tan sols s’aprenia a les aules (l’espai tradicional), sinó que tot el conjunt de l’escola era entès com
un medi educatiu, del que en formava part el pati que deixava de ser tan sols l’espai per jocs, per convertir-se també
en un lloc d’esports i sociabilització. Seguint aquest corrent l’arquitecte també va incloure en el projecte nous espais
destinats a tallers, teatre, biblioteca, espais de reunions, cuina i menjador, així com dutxes (tota una novetat a la ciutat)
i calefacció. També va ser molt curós amb el tractament de l’higiene, pel que fa a la llum natural i la ventilació amb els
finestrals oberts a totes les façanes i el gran pati interior. Mentre que els terrats amb pèrgoles dels nexes que uneixen
els tres cossos de l’edifici els projectà per a destinar-los a pati de jocs dels més petits o per a fer-hi jardins
experimentals.
Si bé inicialment una meitat de l’edifici estava destinat a nens i l’altre a nenes, no hi va haver problemes per convertir
les seves aules en mixtes a partir del 1936 (fins el 1939) donat que Vives el projectà de manera que les dues gran ales
estiguessin perfectament comunicades en tots els pisos amb el cos central. L’escola fou inaugurada en dues ocasions,
l’any 1935 i el 1936, i va rebre inicialment el nom de Grup Escolar de Rafael Campalans.
L’any 1938, en plena Guerra Civil, l’edifici del Grup Escolar fou habilitat com a hospital militar per a malalts
infecciosos, i l’alumnat de l’escola fou traslladat a l’edifici de Sant Roc. En acabar la guerra, l’any 1939 el Grup Escolar
tornà a recuperar la funció d’escola. L’any 1963 passà a denominar-se Grupo Escolar Mixto Nuestra Señora de la
Candela que, després de diverses modificacions en el nom, l’any 1991 adoptà el nom que encara manté d’Escola Mare
de Déu de la Candela.
Entre els anys 2006 i 2009 l’edifici va patir unes obres de reforma que l’adaptaren a les noves necessitats del centre
escolar, modificant força el seu interior, però mantenint l’estructura i aparença original de l’edifici.

5. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

1.

6. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

7. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

2.

Bibliografia
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VIVES CORBELLA, P. Coord. (2010). Més d’un segle de fotografies escolars a Valls. Col·lecció Per Conèixer Valls núm.
8. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

3.
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119. BCIL / TEATRE PRINCIPAL /

V60/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Jaume Huguet 10
353660, 4572240

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3622411CF5732B0001XD
816 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

TEATRE PRINCIPAL
1845 / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Teatre
Teatre
Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

El Teatre Principal, que s’alça al carrer de Jaume Huguet, és un edifici entre mitgeres que presenta una façana amb
planta baixa i dos pisos superiors, amb una distribució que no s’ajusta a les alçades de la sala ni de l’escenari. La
façana consta de tres cossos verticals de tres pisos. La planta baixa presenta tres portes amb arc de mig punt al cos
central i una porta amb arc escarser en cadascun dels cossos laterals. Totes les cinc portes estan emmarcades per
motllures decoratives. Pel que fa al primer pis, hi ha un balcó en cadascun dels cossos laterals, amb una porta que
presenta una columna central, mentre que en el cos central hi trobem un balcó corregut on s’obren tres portes de
llinda recta que segueixen els eixos que fixen les portes de la planta baixa. Damunt de les dues portes laterals del balcó
del cos central hi ha dos medallons dedicats a Fernández de Moratín i a Calderón de la Barca respectivament, mentre
que del balcó arrenquen sis columnes que emmarquen les tres portes i recolzen l’entaulament que el separa del segon
pis on s’hi obren tres conjunts de tres finestres. En el segon pis dels cossos laterals s’hi obre un balcó, mentre que les
obertures dels dos pisos d’aquests cossos estan emmarcades per dues pilastres a cada costat que arrenquen del balcó
del primer pis i acaben amb capitells clàssics que suporten la cornisa que corona la façana de l’edifici en tota la seva
longitud.
La sala del teatre és del tipus anomenat “a la italiana”, de forma circular, dotada de molt bones condicions acústiques,
i que presenta una marcada delimitació entre l’espai destinat al públic i l’escenari, en contraposició al model de teatre
d’escenari central. L’espai destinat als espectadors està format pel pati de butaques, envoltat per llotges i tres pisos
superiors de planta de secció circular. A cada costat de l’espai de separació entre el pati de butaques i la boca de
l’escenari hi ha dos proscenis o banyeres. L’escenari, de planta pràcticament quadrada, disposa d’un soterrani als seus
peus. A més, l’edifici disposa d’altres espais destinats a funcions complementàries com és el cas de passadissos i
escales per facilitar l’accés al públic, un vestíbul ampli, serveis, camerinos, magatzems i altres sales.

1.

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 091/2401 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.131

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V60
BCIL
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edificació.

3.
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119. BCIL / TEATRE PRINCIPAL /

V60/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Ignasi Jordà (Tarragona)

Any:

1845-1851

DADES HISTÒRIQUES
El Teatre Principal fou construït entre els anys 1845 i 1851 seguint el projecte i la direcció de l’arquitecte tarragoní
Ignasi Jordà, en un espai de l’actual carrer de Jaume Huguet on fins el 1845 hi havia el Corral dels Bous, una propietat
municipal. El pintor-escenògraf Planella s'ocupà de la decoració del Teatre Principal. La iniciativa de construir un teatre
a Valls havia sorgit de l’Ajuntament l’any 1837, per tal d’obtenir més ingressos pel Pio Hospital de Valls. Inicialment
intentaren construir-lo al Joc de la Pilota (el solar que darrera de l’edifici del Castell donava al raval del mateix nom),
però aquest espai era insuficient, i finalment optaren per aixecar-lo a pocs metres de distància, en l’indret on ara es
troba. Tot i que les obres encara no estaven finalitzades, el Teatre Principal fou inaugurat per la festa de la Puríssima
del 1850. Fins aquella data Valls no havia disposat mai de teatre, fent-se les representacions a les places.

4.

L’edifici que acabaren l’any 1851 i que passà a ser propietat del Pio Hospital, no tenia la façana actual. Aquesta la
construïren uns anys més tard, el 1882, seguint el projecte de l’arquitecte vallenc Lluís Homs, gràcies a l’aportació
econòmica de l’entitat “El Círculo Español”. L’esmentada entitat vallenca disposava d’uns espais annexos al lateral dret
del teatre, els quals feien funció de local per als socis, en el qual hi havia un cafè i un casino. La nova façana va unir el
local de la mencionada entitat amb el Teatre Principal, fet que explica el motiu perquè la façana està descentrada
respecte a l’eix de simetria del teatre.
El Teatre ha funcionat com a tal fins a l’actualitat, presentant alts i baixos, amb períodes en que estigué tancat,
projectant-s’hi també pel·lícules amb certa regularitat a partir del 1905 (el 1897 s’hi presentaren les primeres a Valls).
L’edifici va ser objecte d’una rehabilitació i restauració integral durant les darreres dècades del segle XX.

Bibliografia
CASTELLS OLLER, E. (1967). “Els cent anys del Teatre Principal”. A Monografies Vallenques. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
5.

MURILLO GALIMANY, F. (2003). Història del Grup de Teatre de la Congregació Mariana de Valls (1952-1972). Valls:
IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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120. BCIL / COL·LEGI CLARET /

V88/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera del Pla 39
353798, 4572644

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

COL·LEGI CLARET
Antic asil de les Germanetes dels Pobres
Antic Hospital de Sang
S. XIX / Contemporània
Edifici aïllat
Asil i hospital de sang
Educatiu
Bo
-----

NOM:

3726606CF5732F0001QE
11.580 m² sòl
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’immoble que actualment ocupa el Col·legi Claret està situat a la part central d’una finca tancada per murs, que acull
altres dependències i instal·lacions de l’escola. L’edifici principal presenta una planta rectangular amb tres cossos
perpendiculars que sobresurten per la part frontal, un d’ells a cada extrem i el tercer al centre. Als quals s’afegeix un
altre petit cos adossat al costat del cos de l’extrem esquerra. Mentre que per la part posterior de l’edifici tan sols
sobresurten el cos de l’esquerra i el central. L’immoble disposa de planta baixa i tres pisos superiors, essent el darrer
d’aquests les golfes que hi ha sota la coberta de teules a doble aiguavés. L’excepció la tenim en la part posterior del
cos central, que tan sols té planta baixa i un pis d’alçada.
La façana principal, la frontal, presenta una estructura força simètrica, emmarcada als dos extrems pels cossos laterals,
que presenten una obertura per planta, una finestra de grans dimensions emmarcada per una franja de maons, a
excepció de l’obertura de forma romboïdal emmarcada per maons que hi ha a les golfes. Aquestes obertures són les
mateixes que trobem a la resta de l’edifici. Les façanes interiors d’aquests dos cossos laterals tenien adossat
originàriament un porxo d’estructura metàl·lica, que recorria la façana principal a l’alçada dels baixos i la planta baixa,
mentre que feia funció de terrassa del segon pis, al qual s’obrien diverses portes idèntiques a les finestres. A les
darreres dècades del segle XX, el porxo va ser tancat pel que fa al primer i segon pis, convertint-se en un passadís
tancat, obrint-se a la seva façana una sèrie de finestrals rectangulars, mentre que les columnes de ferro de la planta
baixa foren convertides en pilars d’obra. El porxo original enllaçava pels dos costats amb el cos central de l’edifici, que
presenta un porxo amb tres arcs de mig punt als baixos i tres finestres amb arcs de mig punt en el primer i segon pis, a
més de l’obertura de les golfes que trobem al llarg de les façanes del darrer pis de l’edifici. La coberta a doble
aiguavés d’aquest cos central estava coronada inicialment per un campanar de cadireta, enderrocat el 1936. Totes les
façanes estan ornamentades amb motllures decoratives que separen els diferents pisos, franges que emmarquen els
angles i cornises amb motllures que coronen les façanes.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Ed

GESTIÓ:

Ordenació directa

2. Font: Col·legi Claret

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V88
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic global de l’edificació original.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Per raons arquitectòniques i històriques.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general original de l’edificació, cobertes, façanes i tots els seus elements. Es protegeix
també l’estructura bàsica interior i de plantes, i la seva simetria.
Es protegeix també la relació amb l’espai lliure des de l’accés actual fins a la façana principal de l’edifici.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten les ampliacions que no afectin la relació amb l’espai lliure des de la façana principal fins a l’accés
actual. Les futures ampliacions hauran de respectar la volumetria de l’edificació original i hauran de ser informades per
la Comissió Municipal de Patrimoni.
¬ No es permet la remunta.
¬ Es recomana la substitució del color dels paraments, dels aluminis color plata i les persianes de lamel·les
blanques, per uns d’adequats a l’edificació original.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
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NOVEMBRE 2018

3.

120. BCIL / COL·LEGI CLARET /

V88/

ALTRES DADES
Arquitecte:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Josep Maria Vives Castellet el reforma per adequar-lo com a hospital militar

DADES HISTÒRIQUES
El gran edifici on actualment hi trobem instal·lat el Col·legi Claret, fou aixecat l’any 1889 a pocs metres de la carretera
del Pla, pràcticament als límits del nucli urbà vallenc d’aquells anys. Es tractava de l’asil de les Germanetes dels
Pobres, regentat per aquesta ordre religiosa, que acollia i allotjava veïns pobres sense recursos. L’asil estigué en ús
fins la Guerra Civil (1936-1939), quan les monges l’hagueren d’abandonar i l’edifici acabà sent habilitat com a hospital
de sang pels ferits i malalts procedents del front. En acabar la guerra, hi tornaren les Germanetes dels Pobres i l’edifici
recuperà el seu ús com asil, fins que les monges tancaren la institució l’any 1971, en anar baixant progressivament el
nombre d’acollits. L’edifici no va restar sense ús, ja que el curs 1971-1972, s’hi va implantar el Col·legi Claret, que
l’acabà convertint en la seva seu. En instal·lar-s’hi l’escola i al llarg dels anys següents, varen portar a terme diverses
modificacions a l’edifici per tal d’adaptar-lo al nou ús, així eliminaren la capella dedicada a la Immaculada, que tenien
les religioses a la part posterior del cos central de l’edifici, i en algun moment dels anys vuitanta tancaren els pisos
superiors del porxo de la façana.
Bibliografia
ALTÈS SERRA, P. (1992): Valls, ahir i avui, Valls: Publicacions Alt Camp.

Font: Col·legi Claret

CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
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121. BCIL/ CAPELLA DEL COL·LEGI DE RELIGIOSES DEL COR DE MARIA /

V46 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Cor de Maria, 2-4a. Valls.
353422, 4572114

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421301CF5732A0001SR
3.410 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CAPELLA DEL COL·LEGI DE RELIGIOSES DEL COR DE MARIA
S. XX / Contemporània / Neogòtic
Edifici entre mitgeres
Docent - Religiós
Docent - Religiós
Bo
------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’església del Cor de Maria s’aixeca entre mitgeres, que la integren en el conjunt del col·legi del mateix nom. Aquest,
un gran edifici que comprèn la totalitat de l’illa formada pels carrers del Cor de Maria, Abat Llort, Pantà i Paborde, té la
façana principal al carrer del Cor de Maria, on s’aixeca l’església, centrada entre dues part de l’edifici que presenten
planta baixa i dos pisos superiors, amb una decoració similar, amb les finestres emmarcades per motllures amb
cornisa.
L’església té una sola nau coberta amb volta de creueria, amb tres capelles laterals d’arc escarser a cada costat. El cor
és als peus, i connecta a dreta i esquerra amb dues galeries superiors d'arc de mig punt que s'obren a la nau central,
coberta amb la nau central per un petit tram d'arc lleugerament apuntats.
La façana està centrada per la porta d'entrada, d'arc de mig punt amb doble brancal. L'arquivolta que corona aquesta
porta està decorada amb motius florals. A la part superior de la façana hi ha una rosassa neogòtica, mentre que damunt
d’aquesta hi ha la cornisa a doble aiguavés i amb decoració d’arcuacions que corona la façana. La coberta de la nau de
l’església és a doble aiguavés. L'obra és de pedra i arrebossat, amb encoixinats figurats. Aquesta església és un
exemple de l’historicisme medievalista, que combina elements del romànic i el gòtic.

EMPLAÇAMENT 1/

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Ed

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 025/2451 (01/01/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V46
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall..

RAONS CATALOGACIÓ:
Per raons històriques i arquitectòniques.

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat de la capella i tots els seus elements d’origen.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.
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121. BCIL/ CAPELLA DEL COL·LEGI DE RELIGIOSES DEL COR DE MARIA /

V46 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'any 1878, va establir-se a Valls un col·legi-convent de Religioses del Cor de Maria a les cases número 10 del carrer
de l'Escrivania i número 8 del carrer dels Jueus, on encara s’hi conserva la petita espadanya de la capella, visible des
del carrer de Sant Antoni. Les dues cases Al cap d’uns anys, les dues cases foren insuficients i, amb el producte de la
seva venda i de diversos de donatius, la comunitat religiosa va construir un nou edifici més ampli, a l’indret que avui
ocupa l’escola actual. L’edifici del col·legi fou inaugurat el mes d’agost de 1891. De fet tan sols havien aixecat la part
de l’escola que s’aixeca a la dreta de la façana de l’església i possiblement el cos allargat que hi ha darrera d’aquesta,
que amb la seva façana emmarca el pati de l’escola (tot i que també hi ha la possibilitat de que aquest darrer cos
s’aixequés posteriorment).
Pel que fa a l’església, aquesta va formar part de la segona fase de construcció del col·legi-convent. L’església del Cor
de Maria fou projectada per l’arquitecte Joaquim Codina, que també en va dirigir els treballs de construcció. Aquests
començaren el mes de març del 1892 i s’allargaren fins el 1903, essent inaugurada el 27 de maig d’aquell anys. Al
poc de començar l’obra de l’església, les monges iniciaren una tercera fase, que va consistir en la construcció d’un
altre edifici, adossat a l’esquerra de l’església, que havia de fer la funció de convent de la comunitat religiosa. Aquesta
part de l’edifici (avui integrat a l’escola), fou projectada pel mestre d’obres Joan Forés l’abril del 1892. L’existència de
l’escola amb la seva església en un carrer que es començà a urbanitzar en el segle XIX, va portar a que aquest acabés
rebent el nom oficial de carrer del Cor de Maria a partir dels anys quaranta del segle XX.
L’edifici ha mantingut el seu us com a escola des de la seva fundació, tot i que des de fa unes dècades les religioses
del Cor de Maria ja no hi tenen cap part habilitada com a convent, sinó que habiten un altre edifici. L’església sempre
ha fet funció de capella del col·legi. Posteriorment, al llarg dels darrers anys del segle XX i els primers del XXI
s’aixecaren nous cossos de l’edifici que ocupen part dels patis de l’escola i que han acabat conferint-li l’aspecte que
presenta actualment.
Bibliografia
Diversos autors (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol. IV, L’Alt Camp. Barcelona:
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

3.

1. L’església del col·legi del Cor de Maria l’any 1963.
Autor Desconegut / Fons Família Freixes Comas

MARTINELL BRUNET, C. (1972). Valls, segle XIX. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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122. BCIL / ANTIC BANC DE VALLS /

V61/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de la Font de la Manxa 12
353696, 4572298

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3723301CF5732D000
639 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

1.

DESCRIPCIÓ
L’antiga seu del Banc de Valls està ubicada a la plaça de la Font de la Manxa, on destaca entre el conjunt de façanes de
la plaça, emmarcant un dels seus costats. L’edifici, de planta rectangular amb baixos i un pis superior, s’aixeca a la
part central de la meitat del Quarter que restà inacabada, del qual n’aprofità els murs mestres de la planta baixa (l’única
part d’aquella meitat del Quarter que estava construïda). També va conservar el portal d’accés del Quarter que s’obria a
la part central de la façana de la plaça de la Font de la Manxa, el qual fou refet i modificat completament en construir el
Banc, però va mantenir la seva ubicació.
La façana de l’antic Banc de Valls presenta cinc cossos separats per pilastres, mentre que la planta baixa i el pis
superior estan dividits per impostes. Els dos cossos de cada costat presenten finestres als baixos (algunes de les quals
han estat convertides en portes en diferents moments de la història de l’edifici) i balcons de curta volada al pis. Totes
aquestes obertures són rectangulars i estan emmarcades per motllures decoratives. Damunt dels balcons del primer
pis, i just a sota la cornisa de l’edifici, hi trobem una cambra d’aire, que es fa present a la façana amb l’existència de
diverses obertures aparellades de reduïdes dimensions, que segueixen els eixos compositius fixats per les obertures
dels altres pisos de l’edifici.
En el cos central, emmarcat per pilastres, hi trobem, als baixos, la porta d’entrada d’arc de mig punt. Damunt d’aquest
hi ha un balcó corregut, que ocupa tot el cos central i presideix la façana del Banc. La porta del balcó és similar a les
que trobem a la resta de la façana. Aquest balcó està emmarcat per la continuació de les pilastres dels baixos, que
acaben amb uns capitells que suporten un frontó triangular, que s’alça damunt de la cornisa horitzontal que corona la
façana. Tan el frontó com la cornisa estan decorats amb palmetes. L’ornamentació de la façana és eclèctica, típica de
finals del segle XIX i començaments del segle XX, amb la presència d’elements clàssics, als que se n’afegeixen altres
de modernistes, com és el cas del conjunt del marc de la porta, fruit de la modificació que hi va fer l’any 1911
l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell. De l’interior del Banc cal destacar-ne l’antiga Sala de Juntes, amb les parets
completament decorades amb frescos d’Ignasi Mallol (1892-1940). La part superior d’aquestes parets està
emmarcada per un fris decoratiu amb baixosrelleus, mentre que el sostre presenta un enteixinat. Actualment, aquesta
sala, restaurada fa uns anys, forma part d’un immoble veí, on ha estat habilitada com un dels espais d’un local de
restauració.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ANTIC BANC DE VALLS
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Administratiu
Administratiu
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

2.

3.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 123/01/2419 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.126

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V61
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edifici principal, així com la façana i tots els seus elements, especialment
pel que fa a ornamentacions, portalades i elements de forja.
Pel que fa a l’interior es protegeixen el sostre artesonat i les pintures de la sala noble de l’antic Banc de Valls, del
pintor Ignasi Mayol.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació gràfica de conjunt i de detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
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4.

122. BCIL / ANTIC BANC DE VALLS /

V61/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El Banc de Valls va ser fundat el 27 de novembre del 1881 per un conjunt de prohoms vallencs, essent una de les
primeres institucions de crèdit de Catalunya. El 15 de març del 1882 el Banc de Valls va comprar l’edifici del Quarter, i
es reservà la part de la Caserna que tan sols disposava de planta baixa, això és, el costat oest, l’encarat a l’actual plaça
de la Font de la Manxa, per ubicar-hi la seva seu. Així, l’any 1884 el Banc de Valls va aixecar la seva seu a la part
central d’aquella meitat del Quarter. A ambdós costats de l’edifici del Banc de Valls, l’entitat bancària va transformar
els baixos de l’antic Quarter en els habitatges dels treballadors del Banc.
L’edifici ha sofert algunes transformacions al llarg dels anys, així, inicialment, els dos cossos dels extrems de la façana
del Banc de Valls no tenien un pis superior. Aquest l’afegiren en els darrers anys del segle XIX o en els primers del XX,
seguint la mateixa composició de la resta de la façana. Posteriorment, l’any 1911, l’arquitecte modernista vallenc
Cèsar Martinell en va remodelar la porta principal, donant-li l’aspecte que presenta actualment. L’edifici ha estat seu
d’una entitat bancària des de l’any 1884 fins l’actualitat. Així, fou la seu del Banc de Valls fins la seva desaparició l’any
1979. Des d’aquella data ha estat la seu d’altres entitats bancàries.

Bibliografia
COSTAS JOVÉ, F. (2002). “El Banc de Valls (1881-1979). Esborrany històric amb records i comentaris personals”.
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2003). “El Quarter de Valls (i II)”. A Cultura, Nº641, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

1. Antic Banc de Valls al principi del segle XX.
Fragment: Rozada / AMV-Fons Impremta Castells

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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123. BCIL / MOLÍ DE FARIGOLA /

V40/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Raval de Farigola 26-28, Valls
353316, 4572160

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MOLÍ DE FARIGOLA
S. XIII - XVIII
Edifici en testera
Industrial
Cap
Regular
Dins l’àmbit del PERI 2
Dins la zona d’influència del torrent de la Xamora.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3321813CF5732A0001YR / 3321814CF5732A0001GR
173 m² sòl / 301 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
L’antic molí fariner del raval de Farigola s’aixecava al costat esquerra del torrent de la Xamora, aigües avall, al peu del
l’antic camí de Montblanc, on hi tenia la porta. Actualment correspon al número 26 del Raval de Farigola.

1. Visió general

L’edifici d’aquest molí fariner medieval encara es conserva, malgrat diverses modificacions i canvis d’usos que ha patit
l’edifici. Es tracta d’un immoble de planta irregular, aixecat directament al costat del torrent i del pont de Farigola, i que
fa xamfrà entre el carrer del raval de Farigola i el mateix torrent. Malgrat les reformes que ha patit part de l’edifici (que
afecten principalment els pisos superiors), es pot reconèixer perfectament l’ús de carreus a les cantonades i els murs
aixecats amb pedra lligada amb morter fins els primers metres de la planta baixa, i amb maçoneria fins el coronament.
Aquest darrer, en la seva major part encara està format per una barbacana que probablement data del segle XVIII. Tot i
que no hem pogut accedir a l’interior, hem pogut observar que a la planta baixa, l’antiga sala de moles, s’hi conserven
un mínim de dos arcs gòtics, que suportaven la coberta de l’edifici medieval.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

Des de l’exterior sembla que la part del molí que es troba a tocar amb el torrent només disposa d’un pis soterrani, un
semisoterrani, i una planta baixa a peu de carrer. És possible que en els pisos inferiors s’hi trobi el cacau o les seves
restes, ja que a pocs metres del pont, en el mur que dóna al torrent encara s’hi conserva l’obertura amb una canal que
servia per treure l’aigua del cacau. Pel que fa a la part de l’edifici que té la façana al raval de Farigola, aquesta presenta
baixos i dos pisos superiors. Aquests darrers, tot i que presenten la façana principal força transformada (al llarg del
segle XIX i XX), conserven la mateixa tècnica constructiva de la resta de l’edifici i fins i tot el coronament amb
barbacana en els murs laterals (que fou substituïda per una cornisa longitudinal en el cas de la façana principal). Per
tant, en el cas de que no fossin més antics, aquests pisos superiors datarien del segle XVIII.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

Darrera del molí, s’hi trobava la bassa, que deuria desaparèixer completament en la segona meitat del segle XIX, quan
s’urbanitzà el carrer de Sant Josep. La bassa rebia l’aigua del rec del Paborde, que la captava a la resclosa del mateix
(continua)
CATALOGACIÓ

2. Façana Raval de Farigola

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V40
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Es permet la deconstrucció del badalot de la part de l’edifici del Raval de Farigola així com de la coberta en mal
estat. La construcció de la nova coberta respectarà la volumetria original.
¬ Es permetrà la deconstrucció justificada, previ informe, d’elements interiors en mal estat no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent, volumetria i materials, de les dues parts de l’edifici. Fent especial atenció a la
façana i coberta que donen al torrent de la Xamora, a les cantonades de carreus i a la barbacana del segle XVIII de la
part de l’edifici que dóna al Raval de Farigola.
Es protegeixen també íntegrament els dos arcs gòtics que hi ha a la planta baixa de la part que dóna al Raval de
Farigola (antiga sala de moles). Es desconeix si hi ha més els elements de valor a l’interior, qualsevol intervenció
requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols de l’estat actual.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols
de l’estat actual.

3. Façana al torrent de la Xamora i xemeneia
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123. BCIL / MOLÍ DE FARIGOLA /

V40/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
nom construïda al torrent de la Xamora (avui n’és la quarta d’aquest torrent). Aquest rec també subministrava l’aigua a
les zones d’horta que existien entre la muralla de la vila i el torrent, on ara hi trobem els carrers del Paborde i de l’Abat
Llort.
DADES HISTÒRIQUES
Aquest antic molí fariner, juntament amb el molí draper que s’aixeca a l’altra riba del torrent formen el conjunt de
molins del raval de Farigola. Ambdós els trobem documentats des dels primers anys del segle XIV, tot i que
probablement foren aixecats al segle XIII. Inicialment, els dos molins pertanyien a la família Farigola, que posseïa un
mas en aquestes terres, però l’any 1307 el mas i els dos molins foren adquirits pel cavaller Guillem de Montpaó. Els
Montpaó en foren els propietaris fins l’any 1351. Poc després, el mas i els molins passaven a mans de la família de
cavallers dels ÇaCelada, que els tingué en propietat fins l’any 1389, quan vengué el mas de ÇaCelada i els dos molins
a la Universitat de Valls.
En convertir-se en una propietat municipal, el Comú de la vila va optar per trencar la unitat del mas i vendre’l repartit a
diversos vilatans. D’aquesta manera, el 1390 va vendre a encant públic el molí fariner, el qual fou adquirit per Antoni
Voltor, veí de Valls. El Voltor tingueren en propietat aquest molí fins ben entrada la segona meitat del segle XVII, quan
passà a formar part del patrimoni del convent del Carme de Valls. En produir-se la desamortització del 1835, aquest
molí fou venut a particulars, i va anar canviant de propietaris al llarg del segle XIX. Va estar en ús com a molí fins ben
entrada la segona meitat d’aquell segle, quan passà a altres usos industrials (com indica l’existència d’una xemeneia).
Durant la segona meitat del segle XX fou emprat com a taller de reparacions, i des de fa uns anys es troba sense ús.
Actualment s’ha enfonsat part de la coberta superior.

4. Façana al torrent de la Xamora i xemeneia

5. Façana Raval de Farigola. Entrada.

Bibliografia
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX):
la difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 664, Valls: AAEET.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
6. Façana lateral. Detall barbacana S.XVIII.
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124. BCIL / MOLÍ DE LA FONT D’EN BOSCH /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Partida Irles sn, Valls

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353195, 4572048

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MOLÍ DE LA FONT D’EN BOSCH
S. XIV - XVIII
Edifici en testera
Industrial
Cap
Ruïna
Dins l’àmbit del PERI 2
Dins la zona d’influència del torrent de la Xamora.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
3121229CF5732A0001MR
3.600 m² sòl
PRIVADA

1. Visió general

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V35/

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(P)
Sector: PEU-Torrents

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

L’edifici del molí encara es conserva, tot i que en ruïnes, ja que tan sols es mantenen dempeus les quatre parets
mestres. El trobem al paratge de la Font d’en Bosch, a la part posterior de l’antiga adobaria de ca Clols, un edifici de
grans dimensions, en estat ruïnós, que limita amb el torrent de la Xamora i té la façana principal davant del pont de la
Font d’en Bosch. L’antic molí, tot i que engolit per l’edifici de l’adobaria, encara es pot reconèixer perfectament en
observar-lo des de l’aparcament del Barri Vell, a l’altra riba del torrent.
El molí que hi veiem avui en dia és una construcció de planta més o menys quadrada, que devia disposar de soterrani
(on hi hauria el cacau), planta baixa, i d’un o dos pisos superiors. Des de fa força anys els pisos de molí estan
enfonsats i el munt d’enderrocs està cobert d’esbarzers. De totes maneres, l’estat en que es troba l’edifici de la fàbrica
de ca Clols impedeix l’accés al seu interior. Pel que fa a la coberta del molí, malgrat que en quedar incorporat a
l’adobaria aquesta hi va afegir un pis superior, en els seus murs encara es pot reconèixer l’empremta del coronament
del molí, el qual consistia en una teulada a doble aiguavés.
L’edifici del molí, aixecat a tocar el torrent, presenta un elevat nombre de carreus al basament del mur que afronta amb
aquell curs d’aigua. També hi trobem les cantonades aixecades amb carreus i aparentment, la resta dels murs bastits
amb maçoneria. L’aspecte de l’edifici sembla correspondre al segle XVIII, fruit de reformes i reconstruccions de l’antic
molí, que és d’origen medieval.
Pel que fa a la bassa, aquesta es troba just darrera del molí, entre aquest i un talús de terra. La bassa, de forma
allargada, i amb les parets arrebossades amb ciment, presenta un estat de conservació molt bo. El rec que li
subministrava aigua, el rec de Farigola, la captava al torrent de la Xamora, en una de les rescloses que existeixen entre
el pont de la carretera de Montblanc i el del barri de Sant Josep Obrer, tot i que també es possible que rebés part de
l’aigua del molí de la dreta del raval de Farigola. El rec seguia en paral•lel al torrent fins arribar a la bassa, tal com es
pot observar en el tram comprès entre el pont de Farigola i el molí de la Font d’en Bosch, en el que en mig de la
vegetació es reconeix el rec d’aquest molí.
(continua)
INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V35
BCIL
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica de l’estat actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les restes del molí medieval i de la bassa.
No s’ha pogut accedir a l’interior i es desconeix l’estat de les restes que s’hi puguin trobar.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica de l’estat actual.
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2.

124. BCIL / MOLÍ DE LA FONT D’EN BOSCH /

V35/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
El molí de la Font d’en Bosch el tenim documentat des de l’any 1313, quan l’indret on s’aixecava es coneixia amb el
nom de la Font dels Clergues. Concretament, en aquella data s’hi trobava el molí de l’Ardiaca, tot i que segurament
aquest molí havia estat construït en el segle XIII. Malgrat que al cap d’uns anys el molí de l’Ardiaca va passar a mans
d’uns altres propietaris, el topònim, sobretot en el cas del rec del molí, es va mantenir en ús al llarg de la resta del
segle XIV.
Al cap de tres anys, el 1316, el molí de la Font dels Clergues, ja constava com a propietat de la família de cavallers
dels Puigvert, que el va posseir fins el 1355. Aquell any, Galceran de Puigvert el va vendre a Pau Soler. Posteriorment
va passar a mans de la família dels Castellgalí, que el posseïren fins les primeres dècades del segle XV. En aquells
anys, el paratge de la Font dels Clergues es va anar consolidant com un espai on es concentraven activitats de caràcter
industrial, amb l’existència d’un calziner i d’adobaries i tints, a més del molí.
Al llarg del segle XV, la propietat del molí dels Castellgalí, va anar canviant de mans força sovint. Però poc abans del
1485 va passar convertir-se en una de les propietats de Bartomeu Bosch. Els Bosch foren propietaris del molí de la
Font dels Clergues des dels vols del 1485 fins l’any 1585. Fou en aquests anys quan, la font que donava nom a aquell
indret va passar a anomenar-se Font d’en Bosch, el nom que ha conservat fins l’actualitat. Fins i tot el molí, que anirà
patint nous canvis de propietaris, fins el moment de la seva desaparició es coneixerà sobretot com el molí de la Font
d’en Bosch.
Després dels Bosch, el molí passà a mans d’altres propietaris, fins que els Constantí l’adquirien el 1591 i el tingueren
fins les primeres dècades de la segona meitat del segle XVII, en què per herència passà a la família Maranyosa, de
Lleida. Així, l’any 1668 Josep de Maranyosa i la seva muller Hipòlita Maranyosa i Granada, arrendaven el molí fariner
de dues moles que posseïen a la partida de la Font d’en Bosc. Els Maranyosa en tingueren la propietat al llarg del
segle XVIII. Més endavant, durant el segle XIX, el molí tornaria a canviar de mans diverses vegades. Així, per exemple,
l’any 1848 era propietat de Joaquim de Gomà. El molí de la Font d’en Bosch va continuar en funcionament fins els
darrers anys del segle XIX o els primers del XX, en que quedà incorporat a la fàbrica d’adobats de Lluís Clols, tan pel
que fa a l’edifici del molí, com a la seva bassa, que s’emprà per aquest tipus d’activitat industrial.
Bibliografia
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX):
la difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 664, Valls: AAEET.
Arxius
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Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

125. BCIL / MOLÍ DEL MIG /

V31/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

3216414CF5731E
1.034m² sòl (812m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

L’aigua que sortia del molí d’en Bella era recollida per la continuació del rec dels Molins, que al cap d’uns metres
l’abocava a la bassa del següent molí d’aquest paratge, el molí del Mig. La bassa, malgrat que colgada ja fa anys i
convertida en jardí, es pot reconèixer fàcilment. Presentava una planta més aviat rectangular, i seguia el traçat del camí
de Tarragona (on el mur de la bassa es conserva força sencer) fins arribar a l’antic molí, que també afronta amb el
camí. L’edifici està força ben conservat, gràcies al fet de que fa uns anys va ser rehabilitat per tal d’ubicar-hi el Centre
de Dia l’Alba.
L’edifici, amb baixos i dos pisos superiors, encara manté gran part de l’estructura de l’antic molí, amb elements que
amb la rehabilitació de l’edifici, avui es troben a la vista, i d’altres que es conserven tot i que estan amagats sota
l’arrebossat de la paret. La part més antiga, és la que limita amb la bassa. El molí original tenia una planta més o
menys rectangular, amb el cacau en un pis soterrani, que avui es troba colgat i sense accés, la sala de moles a la
planta baixa i l’habitatge del moliner en el pis o pisos superiors (actualment té un pis superior i les golfes).
La paret posterior, que el separava de la bassa, presenta un aspecte similar a la del molí d’en Bella, ja que tenia un
gruix molt superior a les altres i estava aixecada completament amb carreus fins arribar a l’alçada del primer pis del
molí. A més, aquest mur entrava dins de la bassa i d’ell arrencaven els pilars de carreus que suportaven l’arc encaixat a
la paret de l’edifici, que delimitava l’espai per on l’aigua accedia als pous, oberts també dins d’aquest mur. Fruit de la
rehabilitació, els carreus del mur posterior només es poden observar en els metres que aquest compartia amb la paret
lateral del molí que donava al camí de Tarragona, mentre que en el punt per on hi accedia l’aigua encara hi veiem els
pilars que suportaven l’arc, avui paredat.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
OBSERVACIONS:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a
Sector:

PMU-03

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

2. Visió general 2

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

RAONS CATALOGACIÓ:

MOLÍ DEL MIG
XIII-XIX / Medieval-Moderna
Edifici aïllat
Industrial
Centre de dia l’Alba
Bo
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Camí dels Molins 1. Valls.
353023, 4571211

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V31
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
---

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols
de l’estat actual.

Molí medieval

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent, volumetria i materials de l’edifici del molí. Fent especial atenció a les cantonades
de carreus i a la barbacana del camí dels Molins.
Es protegeixen també íntegrament les estructures interiors originals.

3. Façana 1 (camí dels Molins)
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125. BCIL / MOLÍ DEL MIG /

V31/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La sala de moles inicial correspon a una sala rectangular dividida per un arc adovellat que suportava la coberta, mentre
que la meitat de la sala més propera a la bassa presenta una coberta de volta amb una alçada lleugerament inferior a la
de l’arc mencionat. La paret que tanca frontalment l’antiga sala de moles, correspon a la façana del molí original, tot i
que ara resta engolida dins l’edifici degut a les ampliacions posteriors.
En un segon moment, també en època medieval, el molí va créixer per el costat oposat al del camí de Tarragona i
adoptà una planta de quadrat irregular, que correspon a la part de l’edifici amb teulada a doble aiguavés més propera a
la bassa. Van ampliar el molí per poder obrir un o dos pous, emmarcats per un altre arc, i així augmentar el nombre de
moles. Per tal d’aixecar aquest mur, van fer ús de la tàpia de terra gairebé a partir dels arcs fins el seu coronament.
Una tercera fase va fer ampliar l’edifici per la part frontal, allargant-lo i donant-li de nou una planta rectangular. Aquesta
ampliació correspon a la part del molí que presenta una teulada a doble aiguavés més alta que la que es troba a tocar
la bassa. D’aquesta fase, també es conserva el portal d’accés al molí, que ara ho és del Centre de Dia. Finalment, una
darrera ampliació, probablement de les darreries del segle XVIII o realitzada en el segle XIX, va afegir el cos rectangular
format per baixos i un pis superior, que seguint el camí de Tarragona, arrenca del mur frontal de la tercera fase.
4. Façana 2 (camí dels Molins)
DADES HISTÒRIQUES
Una vegada més estem davant d’un molí que segurament ja existia a les darreries del segle XIII, tot i que les primeres
notícies documentals que en tenim corresponen a les últimes dècades del segle XIV, quan el molí del Mig pertanyia als
Corbella, i es coneixia amb el nom d’aquesta família. Els Corbella en foren els amos com a mínim durant els darrers
anys del segle XIV i els primers del XV. Posteriorment, en les primeres dècades del segle XVI trobem que aquest molí
pertanyia a la família Bellver, que no se’n desprendria fins el 1623, quan vengueren al convent del Carme de Valls, el
molí fariner d’en Bellver, amb les seves moles, edifici, rodets, tramuges, i demés aparells d’aigua, sèquia, bassa, i un
femer i una terra plantada d’albes, que deurien estar a prop del molí.
La comunitat de frares carmelites vallencs en tingué la propietat fins l’any 1835, quan fruit de la desamortització de
Mendizábal, aquest molí passà a ser d’altres propietaris particulars, que el mantingueren en ús fins els darrers anys del
segle XIX.. Durant la primera meitat del segle XX, tot i que la bassa va continuar recollint aigua, l’edifici deixà
definitivament de funcionar com a molí i només fou emprat com habitatge, fins la seva darrera transformació en Centre
de Dia.

1. Font: Servei del Patrimoni de la Generalitat (E-Gipci)
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2. El Molí del Mig l’any 1930.
Jaume Guasch / AMV – Fons Jaume Guasch
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6. Rec dels molins

126. BCIL / MOLÍ D’EN BELLA /

V30/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Camí dels Molins s/n – Carrer del Gas. Valls.
353254, 4571667

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216413CF5731E
8.750m² sòl (1.440m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
Vp
Sector:

PMU-02

OBSERVACIONS:

MOLÍ D’EN BELLA
XIII-XIX / Medieval-Moderna
Edifici aïllat
Industrial
Cap
Regular - Ruïna
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Al torrent de la Xamora, a uns pocs metres més enllà del pont de la Font d’en Bosch, hi trobem la resclosa, d’origen
medieval, que subministrava l’aigua als tres molins del camí de Tarragona, situats al paratge que es coneix amb el nom
dels Molins. Ho feia mitjançant un rec, que encara es conserva en la major part del seu traçat, que es coneixia com a
rec dels Molins o com a sèquia comuna. Aquesta sèquia, que segueix més o menys paral·lela al torrent per la seva riba
esquerra, permetia l’arribada de l’aigua a la bassa del primer molí d’aquell paratge, el molí d’en Bella. Els molins que
trobem en aquesta zona, el d’en Bella, el del Mig i el de Móra, formaven un conjunt de molins connectats entre ells,
que aprofitaven l’aigua del mateix rec.
El molí d’en Bella està situat al costat esquerra del camí dels Molins. En primer lloc hi tenim la bassa, actualment
colgada i coberta de canyes i esbarzers, situada en paral·lel al camí, a una cota més alta que aquest, i que arriba fins la
paret posterior del molí, on hi ha d’haver, tot i que amagats per els esbarzers, els pous que abocaven l’aigua de la
bassa al cacau. Tot seguit tenim el molí, habitat fins fa uns anys, que s’aixeca al peu del camí i que s’estén per darrera
dels edificis de la carretera de Tarragona.
L’edifici que avui correspon al molí d’en Bella, està format per l’antic molí medieval i dos cossos afegits posteriorment
a cadascun dels dos costats de l’edifici original. L’afegit de la dreta, que inclou diversos edificis que donen a l’antiga
zona industrial de la carretera de Tarragona, correspon a una ampliació de la segona meitat del segle XIX, portada a
terme quan el molí fou transformat en una fàbrica de farina. Pel que respecta a l’afegit de l’esquerra, que limita amb el
camí de Tarragona, sembla que ens trobaríem davant d’una ampliació anterior, probablement datada en el segle XVIII.
Centrant-nos en el molí medieval, ens trobem davant d’un bon exemple de la tipologia típica d’aquests edificis: una
construcció de planta més o menys quadrada, estructurada en alçada en tres nivells. S’hi accedeix per un portal
adovellat d’arc de mig punt, que dona pas a l’antiga sala de les moles, que ocupa la superfície de tota la planta baixa
(continua)

1. Visió general (molí medieval i XVIII)

2. Façana 1 (camí dels Molins)

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V30
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
---

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la volumetria general del molí medieval i
de l’ampliació del segle XVIII.

3. Façana 2 (camí dels Molins)

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb aixecament de plànols i documentació
fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Molí medieval.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edifici del molí medieval i l’ampliació del XVIII, amb totes les seves estructures interiors.
4. Façana 3 – farinera (carrer del Gas)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

126. BCIL / MOLÍ D’EN BELLA /

V30/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
de l’antic molí. Aquesta és una sala gòtica, amb dos arcs apuntats, que situats perpendicularment a la façana, suporten
el sostre de la planta baixa. La paret de fons, està completament aixecada amb carreus, i presenta un total de tres arcs
encaixats a la paret, i separats entre ells pels dos arcs gòtics abans mencionats. L’espai situat als peus de cadascun
dels arcs de la paret corresponia a l’indret on estava col·locada una parella de moles.
El pis superior, que correspon a l’antic habitatge del moliner, també es conserva, tot i que més modificat, mentre que
posteriorment, en una data indeterminada van augmentar l’alçada de l’edifici amb un segon pis, que també seria
emprat pels moliners. Pel que fa al cacau del molí, aquest estava situat sota la sala de moles, tot i que avui no s’hi
observa cap accés practicable i probablement es troba sencer però colgat de runa.
5. Accés molí medieval
DADES HISTÒRIQUES
El molí d’en Bella el tenim documentat des de l’any 1351 (tot i que segurament ja existia com a mínim des de les
darreries del segle XIII), quan era propietat de la família de cavallers dels Masdovelles. Al cap d’uns anys (abans del
1368), aquest molí fariner passà a mans de la família Sagí, que el tingué fins ben entrat el segle XV. Al llarg dels anys
següents va pertànyer a diversos propietaris, fins que en les primeres dècades del segle XVI passà a mans de la família
Fontamilles. Posteriorment, a mitjans del segle XVII, passà a mans de la família benestant dels Gornals, que el
tingueren fins les darreres dècades d’aquell segle, quan, per herència, es convertí en una propietat de la família
benestant dels Rubinat fins mitjans del segle XVIII.
A mitjans del segle XVIII el molí canvià novament de propietaris, i passà a mans de la família Bella, que el tingué en
propietat fins les primeres dècades del segle XX. El fet de que aquesta família fos la propietària del molí al llarg de
gairebé dos-cents anys va motivar que aquest es conegués, i encara es conegui, com a molí d’en Bella. A finals del
segle XIX els Bella modernitzaren i ampliaren el molí tot convertint-lo en una fàbrica de farines. Uns anys més tard, el
1926, ja constava com a fàbrica de farines moguda per la força de l’electricitat, propietat dels germans Panadès.
Aquesta fàbrica continuaria en ús fins a mitjans del segle XX. Avui el conjunt d’edificis del molí d’en Bella es troben en
estat de ruïna, encara que la part que correspon al molí original es conserva en força bon estat.

Font: Servei del Patrimoni de la Generalitat (E-Gipci)

6. Interior 1
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (V)”. A Cultura, número 665, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

7. Interior 2
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127. BCIL / ADOBERIA MEDIEVAL DE LA FONT D’EN BOSC /

V34/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

353159, 4572030

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

3121229CF5732A0001MR
3.600 m² sòl
PRIVADA

Aquesta antiga adoberia es troba situada al paratge de la Font d’en Bosch, al costat del torrent, una vegada superada la
resclosa dels Molins, aigües avall. És el darrer edifici que trobem del conjunt de construccions de caràcter industrial
que trobem en aquest indret.
L’edifici, de forma irregular, s’adapta a la topografia accidentada d’aquest punt, marcada pel desnivell existent amb el
torrent (a la seva cara sud) i amb la zona d’hortes de la cara nord. La paret de tancament nord és el mur de contenció
que aguanta les terres de les hortes que estan a un nivell superior. Originàriament l’edifici constava de planta baixa i
una planta pis, i dues plantes pis a la seva part dreta, marcant-se dues zones diferenciades.
L’adoberia conserva força sencera, tot i que en estat ruïnós, tota la planta baixa, amb els murs de tancament amb
contraforts que estan encarats al torrent, així com tot el conjunt d’arcs i pilars que suporten les voltes del sostre de la
planta baixa. Els pisos superiors, ara en ruïna, conserven parcialment els pilars que suportaven l’estructura
característica de façanes obertes amb grans finestrals, per assecar les pells.
L’estructura de la planta baixa consta d’un seguit de pòrtics de dos o tres arcs, dos rebaixats i un de mig punt (el que
toca al mur de contenció), amb pilars de base quadrada, amb basament de pedra i maó manual a l’arrancada dels arcs.
Les voltes són de maó manual. A la part dreta de l’edificació l’estructura canvia, hi ha un arc apuntat i pilars de maó
manual que suporten una jàssera de fusta que aguanta el sostre d’aquesta zona. L’estructura horitzontal és de trispols
amb cabirons de fusta en una part, i de biguetes metàl·liques i entrebigats de volta manual en una altra part, marcant
diferents èpoques constructives.
L’estructura vertical que es conserva de les plantes superiors és de pilars d’obra ceràmica manual. La coberta, en
ruïna, és de teula ceràmica tradicional amb estructura de cabirons de fusta i llata per canal.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
P
Sector:

ADOBERIA MEDIEVAL DE LA FONT D’EN BOSCH
S. XIV - XVII
Edifici en testera
Industrial
Cap
Ruïna
Dins l’àmbit del PERI 2
Topografia accidentada, dins la zona d’influència del torrent de la Xamora.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Font d’en Bosch – Partida Irles sn

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

PEU-Torrents

OBSERVACIONS:

1. Visió general

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent
2. Mur de contenció torrent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V34
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Es permet la deconstrucció de la coberta i les parts de la façana més malmeses. La reconstrucció haurà de
respectar la volumetria original de l’edifici.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols
de l’estat actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura interior d’arcs, sistema de voltes, contraforts, i el mur de contenció al torrent de la
Xamora.
També queda protegida la volumetria de l’edifici, es permet la deconstrucció d’aquells elements de l’envolvent que
estan en ruïna (cobertes i parts de la façana).
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols de
l’estat actual.

3. Façana sud
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127. BCIL / ADOBERIA MEDIEVAL DE LA FONT D’EN BOSC /

V34/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’una adoberia d’origen medieval, la més antiga que es conserva a Valls. Si bé la tenim documentada des del
segle XVI possiblement la seva existència es remunta al segle XV. De la primera fase conserva part de la planta, un arc
gòtic i un pilar de carreus contemporani a aquest darrer. La resta de la planta baixa consisteix en una gran sala amb
arcs rebaixats de maons amb pilars de pedra, que suporten cobertes de voltes de pedra lligada amb morter, o de
maons. Aquesta part dels baixos correspon als segles XVI o XVII.
Aquesta adoberia estigué en funcionament fins la segona meitat del segle XX.
4. Interior 1

Bibliografia
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX):
la difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 664, Valls: AAEET.
Arxius

7. Interior 4. Arc apuntat.

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
5. Interior 2. Arcs rebaixats.

8. Interior 5. Volta.

6. Interior 3

9. Interior 6. Coberta.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

128. BCIL / CA RULL /

V24/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 16. Valls.
353246, 4571563

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216408CF5731E0001HM
1.240m² sòl (1.695m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

1. Visió general nau principal

Aquesta antiga fàbrica de pells consta de planta baixa i dues plantes pis. S’hi accedeix a través d’un pati exterior que
dóna a la Carretera de Tarragona. La tanca a aquest carrer és contemporània a la nau. La nau principal és de planta
rectangular de grans dimensions. La crugia que toca a la façana principal correspon en planta baixa i primera a les
antigues oficines, la planta baixa està partida en aquesta part amb un petit entresòl. La part posterior de l’edifici
correspon a la gran nau diàfana.
L’estructura de la planta baixa és de grans pilars d’obra de fàbrica manual i basament de pedra i sostres de bigues
metàl·liques. L’estructura de les altres dues plantes és de pilars d’obra ceràmica manual i forjats de cabirons i jàsseres
de fusta. El sostre de l’última planta és inclinat a quatre aigües amb jàsseres, cabirons i llates de fusta.
La façana de la carretera de Tarragona està formada per cinc eixos compositius i està ricament ornamentada amb
emmarcats d’obra de fàbrica, baranes de balustres i ferro forjat – al balcó de l’eix central i a les obertures de planta
segona -, i aplacat de pedra a la planta baixa. Les obertures de la planta baixa són d’arc de mig punt emmarcats amb
pedra treballada. La resta de façanes tot i no estar ornamentades, segueixen la composició i la relació buit-ple de la
principal. La coberta és inclinada a quatre aigües de teula àrab tradicional.
El magatzem annex comunica amb la nau a través d’un carrer interior i hi queda unit per la façana de la Carretera de
Tarragona que és contínua. És una nau diàfana de planta baixa d’estructura de pilars d’obra de fàbrica manual i forjat de
cabirons i llates de fusta. La coberta és un terrat a la catalana.
La nau s’ha mantingut pràcticament com estava en origen, només les divisions interiors del mòdul d’oficines han sofert
modificacions. A la façana lateral una de les obertures de planta primera és més gran probablement per a la càrrega i
descàrrega de camions, en una futura intervenció s’hauria de recuperar la mida de l’obertura original. La façana lateral
del carrer interior també té algunes modificacions posteriors a la seva construcció que no alteren la composició de la
façana. Pel que fa a l’estat de conservació és bo, tot i la falta d’ús i manteniment i a l’envelliment progressiu.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA RULL
XIX (anys 80) / Moderna / Arquitectura industrial
Edifici entre mitgeres
Industrial (adoberia)
Cap
Regular
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:

2. Nau principal. Planta baixa. Interior 1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:

1924-I 13/06/2008 Acord Ple Ajuntament

ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

ARQUITECTÒNIC
V24
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura (nau principal, magatzem
annex i tanca a la carretera de Tarragona.

3. Nau principal. Planta baixa. Interior 2.

¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels
diferents materials que les composen.
¬ Deconstrucció de les particions interiors.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes) i l’estructura de la nau principal, del magatzem annex i la
façana que els uneix.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana i la seva textura i cromatisme.
Es protegeix també la tanca de la Carretera de Tarragona, contemporània a l’edifici.

¬ Deconstrucció de les escales interiors en el cas que el nou ús així ho requereixi.
¬ Deconstrucció de l’afegit de la façana posterior.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
4. Nau principal. Planta baixa. Interior 3.

FITXES BCIL
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128. BCIL / CA RULL /

V24/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DADES HISTÒRIQUES
L’antiga adoberia de Ca Rull es troba ubicada dins d’una de les àrees industrials vallenques més importants de les
darreres dècades del segle XIX i primera meitat del XX. L’origen d’aquesta fàbrica correspon al moment de la
urbanització dels voltants de la carretera de Tarragona, que s’inicià a començaments de la dècada dels 80 del segle
XIX, seguint com a eix aquesta via pública.
L’antiga fàbrica de tractament de pells, que avui coneixem amb el nom de Ca Rull, fou bastida per Josep Ferrer Vidal.
Aquest industrial dels “curtits” era l’hereu de Josep Ferrer Pijoan, que ja tenia en funcionament una adoberia l’any
1846 a la zona de la Font d’en Bosch i Raval de Farigola. A partir dels darrers anys de la dècada dels 70 del segle XIX,
l’empresa familiar passa a mans de Josep Ferrer Vidal, tot i que apareix documentada al carrer dels Metges. En algun
moment dels primers anys de la dàcada dels 80 del segle XIX, quan es començaven a construir les primeres fàbriques
de la carretera de Tarragona, en Josep Ferrer Vidal hi traslladà la seva indústria aixecant-hi un edifici de nova planta, el
que avui coneixem com Ca Rull. Per tal de deixar constància de la seva propietat, sota les mènsules del balcó central
de la façana principal hi ha el seu nom en relleu. Amb tot l’empresa d’aquest industrial no arribà més enllà dels
primers anys del segle XX.
En algun moment de les dues primeres dècades del XX, la fàbrica que construí Josep Ferrer, es convertí en l’adoberia
de Joan Rull Clota. Aquest fundà la seva empresa l’any 1882 a la Font Nova. L’any 1900 encara hi estava ubicada
dedicant-se a l’especialitat de la sola cosida. En aquella època inicial l’empresa curtia 1.500 cuirs anuals, que
s’exportaven principalment a València i l’Aragó, i hi treballaven 5 operaris.
Per fer més competitiva l’empresa el Joan Rull va invertir en una sèrie de millores una de les quals va ser el trasllat a la
nau de la Carretera de Tarragona, on abans hi havia estat instal·lada l’empresa de Josep Ferrer Vidal de característiques
similars, a partir d’aquell moment seria coneguda amb el nom de Ca Rull.
Al llarg del primer terç del segle XX, la fàbrica va mecanitzar els processos tradicionals del treball de la pell. Així l’any
1919, va reemplaçar amb una màquina els antics marcs de fusta on se sostenien les pells amb claus per procedir-ne al
descarnat. Aquell any també incorporà una assecadora automàtica que va substituir els espais ventilats destinats a
eixugar les pells. L’any 1920 s’introduí la màquina d’estirar sola, mentre que el 1934 s’hi afegia la d’estirar folre i
napa, juntament amb la d’enllustrar, planxar, desencarnar i mesurar.
A partir de l’any 1934, l’empresa Rull comença a treballar les badanes i el folre de sabates, deixant progressivament de
produir soles fins el 1953, moment en què la fàbrica comptava amb 45 obrers i produïa 2.000 pells diàries a mercats
francesos. Als anys 70 continuava treballant amb la napa que abastia, principalment el mercat català, mentre que la
resta de productes es destinaven al mercat francès i a altres mercats de l’estat. La fàbrica estigué en ús fins ben
entrada la dècada dels anys 90 del segle XX.

5. Nau principal. Planta segona. Interior 4.

6. Nau principal. Planta segona. Detall coberta.
1. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Carretera de Tarragona, anys 1970. A la dreta les adoberies d’Enric Clols i la de Josep Rull.

7. Magatzem lateral. Interior.
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129. BCIL / CA XAPES /

V51/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni 97
353486, 4572134

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3421903CF5732A0001IR
639 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici actual, el número 97 de la Muralla de Sant Antoni, de planta baixa i dues plantes pis, el formen varis
immobles que s’unificaren a finals del segle XIX i començaments del XX adquirint l’aspecte actual. La part més antiga
és la que fa cantonada amb els carrers del Paborde i del Pantà on a la porta adovellada hi figura la data de 1858. En
una primera ampliació es construeix la nau de la Muralla de Sant Antoni i la planta baixa del carrer del Paborde. A
començaments del XX s’edifica l’habitatge de l’industrial (actual número 95 de la Muralla de Sant Antoni), s’unifiquen
els diferents cossos de la Muralla i es construeixen les plantes superiors del carrer del Paborde. Així interiorment
s’identifiquen dos cossos diferenciats i separats per un pati interior i la caixa d’escala, de construcció més recent.
L’aspecte exterior actual, juntament amb l’habitatge de l’industrial (Muralla de Sant Antoni 95) és el propi d’una
indústria de l’època. La façana de la Muralla de Sant Antoni té set eixos compositius amb arcs escarsers a la planta
baixa emmarcats per una faixa d’arrebossat excepte l’entrada principal que està emmarcada per brancals de pedra. Una
cornisa separa la planta baixa de la primera que coincideix amb la llosa dels balcons de pedra d’aquesta. Les obertures
de la meitat dreta de la planta primera (els tres primers eixos compositius) són finestres, la resta són balcons amb
baranes treballades de ferro forjat. La planta segona té a tota la seva llargada finestres d’igual dimensió. Remata
aquesta façana una cornisa, de dimensions generoses però d’acabat senzill, i l’ampit de la coberta. L’acabat de les tres
façanes és arrebossat i pintat de l’època, probablement, en que s’obre la Llar de Jubilats. Ha perdut la textura i el
cromatisme originals que s’hauria d’intentar recuperar en intervencions futures. La façana posterior és semblant a la de
la Muralla, té tres arcs escarsers a la planta baixa emmarcats per una faixa d’arrebossat, les obertures de les plantes
superiors són finestres en tota la seva llargada.
A la coberta de l’edifici és on es fan més paleses les diferents parts de l’edifici. La coberta de la part de la cantonada
és inclinada a dues aigües de teula àrab tradicional. La coberta dels últims quatre eixos compositius és en part
inclinada d’una sola pendent cap el pati interior, de teula tradicional i en part, la que dóna a la Muralla de Sant
Antoni,és un terrat a la catalana. El cos dels últims tres eixos compositius del carrer del Paborde té coberta inclinada a
dues aigües cap al carrer i cap al pati interior.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA XAPES
S. XIX-XX (primera dècada) (1858-edificació inicial) / Contemporània
Edifici en cantonada
Industrial
Cap (Equipament)
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Façana muralla de Sant Antoni

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 104/8070 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL JUNY 2008

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V51
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i en concret la conservació de les façanes
i dels seus elements originals, conservació de l’estructura interior.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment dels esgrafiats, de les
textures i els cromatismes.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes), l’estructura de plantes i l’estructura bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen les façanes i la seva textura i cromatismes originals.
Es protegeix també tota l’estructura de pilars de fosa de la foneria COROMINES, l’estructura de plantes actual i el pati
inetrior entre les dues naus que s’haurà d’alliberar dels elements de construcció posterior.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i detall.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original.
¬ Deconstrucció de les particions interiors no originals.
¬ Deconstrucció de les parts que envaeixen el pati interior original.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
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3. Façana carrer del Paborde

129. BCIL / CA XAPES /

V51/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Pel que fa a l’estructura interior, a les parts més antigues, és de parets de càrrega i forjats de cabirons. A les parts
ampliades a començaments del segle XX, l’estructura interior és de pilars de fosa de la foneria vallenca Colomines i
forjats suposadament de biguetes metàl·liques (totes les estances tenen cel-ras). El forjat de coberta és inclinat de
jàsseres i cabirons de fusta, l’estructura vertical d’aquesta última planta és de pilars d’obra de fàbrica manual.
L’edifici conserva l’entrada principal i la gran escala que porta al primer pis. L’escala que porta a la resta de plantes és
de construcció més recent, probablement de l’època en que s’instal·là la fàbrica MAI. L’escala que porta a la planta
golfes és de l’època de construcció de l’edifici. Pel que fa a les distribucions interiors i acabats, han estat molt
modificats per a adaptar-hi l’ús actual però tot i això l’edifici no ha perdut l’aire de començaments de segle XX.

La fàbrica de gèneres de punt continuà a mans de la família Sagú fins a meitats del segle XX, essent l’últim propietari
d’aquesta nissaga d’industrials Daniel Sagú. Poc després l’any 1951 s’instal·là en aquest edifici l’empresa MAI SA
(Mecanismos Auxiliares Industriales SA). L’edifici va sofrir algunes modificacions per adaptar-lo al nou ús. Entre
aquestes destacà l’ocupació de bona part del pati interior convertint-lo en caixa d’escala. Després que la MAI es
traslladés al Passeig de l’Estació a la dècada dels anys seixanta l’edifici quedà en desús fins ben entrada la dècada
dels vuitanta que es convertí en la seu de la Llar de Jubilats que l’adaptà interiorment per adequar-la a les seves
necessitats. Des de fa uns anys l’edifici es troba sense ús, després de que la Llar de Jubilats es trasllades a una altra
seu.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, Nº658, maig del 2005, AAEET, Valls.

DADES HISTÒRIQUES

MURILLO GALIMANY, F. “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, juliol del 2005, AAEET, Valls.

L’antiga fàbrica coneguda com Ca Xapes està situada a l’antiga zona industrial del Raval de Farigola, carrer de Sant
Benet, del Paborde i Muralla de Sant Antoni, que si bé en el cas del Raval de Farigola té uns orígens medievals, la
resta d’aquesta zona industrial es desenvolupa bàsicament al llarg del segle XIX.
Concretament l’edifici en qüestió, juntament amb l’habitatge de l’industrial, ocupa aproximadament una tercera part de
l’illa de cases delimitada pels carrers de la Muralla de Sant Antoni, Cor de Maria, del Paborde i del Pantà. És un edifici
en cantonada amb façanes als carrers Muralla de Sant Antoni, on hi té la façana principal, del Pantà i del Paborde.
Com la majoria de les fàbriques i altres edificis industrials dels carrers del Paborde i de la Muralla de Sant Antoni, que
tenen un origen que es remunta a la primera meitat del XIX o a mitjans d’aquell segle, la fàbrica tèxtil de Ca Xapes data
de la dècada dels cinquanta del XIX, concretament del 1858. La part originària de l’immoble correspon a l’angle que
formen el carrer del Pantà i del Paborde de planta aproximadament rectangular, amb porta adovellada oberta al carrer
del Pantà, en la que a la dovella central hi ha cisellada la data 1858. Al llarg de la segona meitat del XIX i primers anys
del XX, l’edifici es va anar ampliant fins a adquirir l’aspecte i l’estructura que té actualment. Així abans que s’acabés el
segle, ja s’havia construït la nau industrial que limita amb el carrer del Pantà i la Muralla de Sant Antoni, de planta
baixa i dues plantes pis amb coberta inclinada, i la planta baixa de la resta de l’immoble que té façana al carrer del
Paborde.
Pel que fa als propietaris d’aquesta indústria, a mitjans de la dècada dels vuitanta del segle XIX, n’era el propietari en
Josep Sagú Sendrós. A partir de començaments de la dècada dels noranta, trobem documentat que pertanyia a la seva
vídua, Maria Sanromà Morera, que mantenia el nom empresarial de “Viuda de José Sagú”, per a aquesta fàbrica de
gèneres de punt. A tall d’exemple, l’any 1893 aquesta indústria comptava amb “50 telares circulares movidos a mano”
i “240 usos de retorcer”.
L’any 1900 aquesta fàbrica, només confeccionava gèneres de punt d’agulla, dels quals s’especialitzava en mitjons i
mitges. D’aquests produïa 100.000 dotzenes a l’any que s’exportaven a totes les províncies de l’Estat. Per fer possible
aquesta elevada producció, l’empresa comptava amb una plantilla de treballadors formada per 250 operaris d’ambdós
sexes. Així en una guia d’aquell any aquesta fàbrica apareixia amb els següents termes: “La fábrica de géneros de
punto de aguja de la Sra. Viuda de don José Sagú es una de las más adelantadas y mejores que de su clase existen en
España y buena parte del extranjero.”
L’any 1906, la vídua de Sagú va dur a terme una darrera ampliació de l’edifici que li va acabar conferint, a grans trets,
l’aspecte que té actualment. En primer lloc, el març del 1906, s’inicia l’ampliació en alçada de dos pisos de part de la
façana del carrer del Paborde. Concretament, es tractava de la meitat dreta de la façana que constava, en aquell
moment, només de baixos. Els nous pisos superiors es construïren seguint l’estructura i composició de la façana de la
Muralla de Sant Antoni. Posteriorment, a partir del maig d’aquell any, s’unificà la façana de les dues parts d’edifici de
la Muralla de Sant Antoni, aixecant-se l’ampit de la coberta. Finalment la vídua enderrocà dos immobles de la seva
propietat contigus als que acabem de mencionar per aixecar-hi l’actual número 95 de la Muralla, per a destinar-lo a
habitatge de la família de l’industrial. L’aspecte d’aquest últim continuarà amb la tipologia de la resta de l’edifici, amb
baixos i dues plantes pis, la principal amb balcó corregut, tot i que l’acabat de la façana estarà més ornamentat que la
fàbrica. A la part posterior mantindrà la façana original del carrer del Paborde que consisteix només en planta baixa.
Fruit d’aquest conjunt de reformes va quedar un pati interior que separa els dos cossos fabrils (el que té façana a la
Muralla de Sant Antoni i el que dóna al carrer del Paborde) i també el corresponent a la façana del carrer del Pantà.

PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Impremta la Catalana.
ROCA, S.; MURILLO, F.; VAQUER, S. (2008): La indústria vallenca dels segles XIX i començaments del XX. Proposta de
catalogació. Ca Xapes, Ca Rull i Ca Clols. Ajuntament de Valls.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

3.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Benet 21
353381, 4572155

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

3321201CF5732A0001HR
437 m² sòl
PRIVADA

Aquest edifici que en origen estigué destinat a funcions de magatzem i possiblement també a establia o corral,
presenta una planta rectangular amb façana als carrers de Sant Benet, del Cor de Maria i de Sant Josep. Constitueix un
dels extrems de l’illa de cases que delimiten els carrers de Sant Benet i Sant Josep. L’edifici està format tan sols per
baixos, a excepció de la meitat de la façana amb el carrer del Cor de Maria i la del carrer de Sant Josep, on s’hi aixeca
un pis superior. Aproximadament a la part central de l’edifici hi ha un pati interior.
La façana del carrer de Sant Benet mostra una estructura simètrica. Va tenir originàriament sis portes, amb brancals i
arcs aixecats amb maons, quatre de les quals estan actualment tapiades. A cada extrem hi ha una porta de grans
dimensions, amb arc de mig punt, que permetien el pas d’un vehicle. Al costat de cadascuna de les portes que hi ha
als extrems de la façana, hi trobem una porta estreta, d’arc carpanell, destinada al pas de persones. Finalment,
cadascuna de les portes estretes limita amb un de les dues portes que ocupen la part central de la façana. Aquestes,
que permetia el pas d’un carro, i que també estan coronades per un arc carpanell, presenten una alçada inferior a la
que mostren les portes dels extrems de la façana. Damunt de cadascuna de les portes estretes, que són més baixes
que les altres, hi ha una finestra tapiada que segurament estava destinada a un pis superior que no es va arribar a
construir. Aquest costat de l’edifici presenta dues cobertes de teula, que des de la paret mitgera amb el número 19 del
carrer de Sant Benet i des de la façana del carrer del Cor de Maria van descendent fins trobar-se a l’alçada de la meitat
de la façana del carrer de Sant Benet.
Pel que fa a la façana del carrer del Cor de Maria, els baixos reprodueixen la seqüència de portes que trobem a la
façana del carrer de Sant Benet, però duplicada, ja que aquesta façana és el doble de llarga que la del carrer de Sant
Benet. Així, en origen hi havia un total de dotze portes (totes tapiades a excepció de la porta de l’extrem esquerra), i
quatre finestres tapiades que pertanyien al pis superior que no fou construït. Però en un segon moment, aquesta part
de l’edifici va patir una modificació, quan a l’espai que ocupa la meitat dreta de la façana i els darrers metres de la
meitat esquerra que hi limiten, fou ampliada amb l’aixecament d’un pis superior, on hi obriren un balcó, mentre que en
els baixos d’aquesta part de la façana s’hi obriren dues portes de grans dimensions destinades al pas de vehicles. La
de l’esquerra és de llinda recta i la de la dreta, d’arc carpanell. La construcció d’aquestes portes va eliminar un total de
cinc portes i mitja de les que formaven part de la façana original. La coberta del pis superior consisteix en una teulada
d’un sol vessant que va descendent cap a la façana del carrer del Cor de Maria.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1e-hp*
Sector:

1.Visió General

DESCRIPCIÓ

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER DE SANT BENET 21
S. XIX / Contemporània
Edifici en cantonada
Industrial
Cap
Dolent - Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

PAU-07

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 049/8074 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.104

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V45
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edifici, les façanes i la seva composició i tots els seus elements. Es
protegeixen especialment el formalisme de les obertures i brancals (de pedra i d’obra ceràmica manual), les baranes i
lloses de balcó, altres elements de forja, cantonades de carreus i tortugada.
No s’ha accedit a l’interior. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació
fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permet la remunta adossada a la mitgera amb els carrers de Sant Josep i Sant Benet, d’amplada edificable a
determinar segons els estudis previs.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i de
detall.
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3.

130. BCIL / CARRER DE SANT BENET 21 /

V45/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Finalment, la façana del carrer de Sant Josep, presenta un vegada més la mateixa seqüència de portes als baixos. Totes
sis estan tapiades, i l’única obertura que presenten correspon a dues finestres de reduïdes dimensions que s’obren a
les portes dels dos extrems de la façana. Com en els altres casos, també hi ha les dues finestres tapiades que havien
de formar part del pis superior del projecte original de l’edifici. Tota aquesta façana compta amb un pis superior (la
continuació del que hi ha al carrer del Cor de Maria), on s’hi obren quatre finestres. La coberta, de teula, va descendent
cap a la façana.
Cal dir que la gran quantitat de portes que s’obririen a l’edifici original, un total de 24, fa plantejar la hipòtesi de que
tan sols estava previst d’obrir-ne algunes, mentre que la resta, tapiades, formarien part de l’ornamentació de la façana.

4.

DADES HISTÒRIQUES
Fins el segle XVIII, els terrenys que limitaven amb el raval de Farigola (l’antic camí de Montblanc) on ara trobem els
carrers de Sant Benet, Cor de Maria i Sant Josep estaven ocupades per terres de conreu, principalment per hortes, que
rebien l’aigua de dos recs que la captaven al torrent de la Xamora (els recs del Paborde i de Porta). Aquest espai no es
començarà urbanitzar fins el segle XVIII, en produir-se l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de
ravals que les envoltaven i l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila.
Així trobem que en els darrers anys del segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, amb els dos
costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar al peu de la muralla, i
amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui coneixem amb els
noms de Cor de Maria i del Pantà (que formaven part del raval de Sant Antoni). Mentre que pel que fa al raval de
Farigola (que encara no es coneixia amb aquest nom i per aquelles dates formava part del raval de Sant Antoni), aquest
ja comptava també amb alguns edificis en el seu tram inicial. Els terrenys que hi havia darrera d’aquestes línies
d’edificis continuaven dedicant-se a l’horta.
La urbanització d’aquestes terres de conreu no va tenir lloc fins el segle XIX, quan s’hi van traçar els carrers del
Paborde, de Sant Benet i de Sant Josep. De totes maneres, durant la primera meitat del segle, d’aquests tres carrers
només s’havia obert el del Paborde. L’any 1851 aquesta via pública ja estava completament urbanitzada, tot i que
només estava edificat el costat de carrer que tancava les illes de cases de la muralla de Sant Antoni, mentre que a
l’altra costat de carrer aquest limitava amb un mur de tancament de les hortes i només s’hi aixecaven els edificis més
propers al raval de Farigola. Pel que fa al carrer de Sant Benet, aquest tan sols tenia oberts els seus primers metres i
quedava tancat per un edifici a l’alçada del número 4 d’aquest carrer. Al cap d’uns anys, el 1859, es va obrir
completament el carrer, i es començà a edificar a ambdós costats. L’any 1873 el carrer de Sant Benet ja arribava fins
l’alçada del número 19 i quedava pràcticament urbanitzat del tot, mentre que pocs anys més tard, en aquella mateixa
dècada, també s’obria el carrer de Sant Josep. Finalment, en els anys vuitanta del segle XIX el carrer del Cor de Maria
superaria el mur que el tancava a l’alçada del carrer del Paborde i assoliria el traçat que té avui, quedant obert
d’aquesta manera l’altre extrem del carrer de Sant Benet.
L’antic magatzem que correspon al número 21 del carrer de Sant Benet, fou construït a la dècada dels anys vuitanta del
segle XIX, quan quedà configurat del tot aquell extrem de l’illa de cases dels carrer de Sant Benet i de Sant Josep, amb
la seva unió amb el carrer del Cor de Maria. A partir d’aquella data, el mencionat magatzem, amb la seva façana
característica, va fixar l’extrem d’aquella illa de cases. Si bé en origen l’edifici havia de constar de baixos i un pis
superior, aquest segon no s’arribà a construir, tal com indiquen les finestres tapiades. Al cap d’uns anys, segurament
pocs, l’edifici va patir una reforma que portà a l’obertura de dues portes al carrer del Cor de Maria i a la construcció
d’un pis superior que ocupa poc més de la meitat de l’edifici, però que no té res a veure amb el pis superior que
contemplava el projecte inicial. Aquest magatzem, que possiblement també fou emprat en algun moment com a
establia, es va mantenir en ús fins ben entrada la segona meitat del segle XX.

5.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

131. BCIL / CONJUNT DE LA FÀBRICA DEL GAS /

V29/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Gas s/n, Carretera de Tarragona 30. Valls.
353222, 4571468

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

TITULARITAT:

3215403CF5731C – casa de l’industrial
3215411CF5731C – magatzems
3215407CF5731C – casa masovers
722m² sòl (348m² construïda) – casa de l’industrial
1.958m² sòl (946m² construïda) – magatzems
1.557m² sòl (234m² construïda) – casa masovers
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/3000

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Casa de l’industrial

L’antiga fàbrica del Gas està formada per una sèrie d’antics edificis que varen pertànyer a aquesta indústria, així com
l’habitatge dels industrials. Tots ells els trobem a la primera illa de cases de la Carretera de Tarragona que hom troba a
l’esquerra, després de travessar el pont del torrent del Catllar. Aquesta illa, parcialment edificada, està delimitada per la
Carretera de Tarragona, el carrer del Gas, des d’on s’accedeix a aquest antic conjunt industrial, el camí dels Molins i el
torrent del Catllar. Concretament, les finques on s’aixequen els edificis de l’antiga fàbrica del Gas corresponen a les
que trobem darrera dels edificis industrials que donen a la Carretera de Tarragona.
El primer edifici del conjunt industrial que trobem en accedir-hi des del carrer del Gas és l’habitatge que hi va construir
l’any 1906 la família industrial propietària de l’empresa. Aquest edifici, de planta lleugerament rectangular, té la façana
posterior adossada al número 24 de la Carretera de Tarragona, mentre que la façana principal està encarada al conjunt
de la fàbrica del Gas i al torrent de la Xamora. La façana principal mostra una distribució interna de planta baixa i dos
pisos superiors, que no acaba d’encaixar del tot amb les finestres que s’obren a la façana lateral del carrer del Gas. La
façana principal està distribuïda en tres cossos verticals, separats per pilastres, que també emmarquen els dos costats
de la façana. Cada pis està separat per una franja decorativa, en la que s’encaixa l’arrencada dels balcons que trobem
al primer i segon pis. A la planta baixa hi tenim la porta d’accés, i una finestra a cada costat, mentre que el primer pis
presenta tres balcons, i el segon tres balcons més, però d’una volada inferior als del primer pis, així com unes
obertures més baixes que aquells. Totes les obertures estan emmarcades per franges i motllures decoratives. Damunt
del segon pis hi tenim una cornisa decorativa amb motllures, que en el cos central, més elevat que els dos laterals,
presenta immediatament a sota una altra franja amb la data 1906. El coronament esglaonat de la façana consisteix en
un ampit coronat per una motllura, que amaga la coberta a doble aiguavés de l’edifici. Les franges i motllures
decoratives que trobem distribuïdes al llarg de la façana, emmarquen espais que estan arrebossats amb una simulació
de maons, de tons vermellosos. Pel que fa a les façanes laterals, aquestes estan reforçades amb uns pilars exteriors, i
presenten diverses finestres. En el cas de la façana del carrer del Gas, aquesta hi té adossada a la base l’antic mur de
tancament de pedra de la finca de la fàbrica del Gas.
(continua)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CONJUNT DE LA FÀBRICA DEL GAS
XX (1906 – 1910)
Aïllada
Industrial - Residencial
Cap - Habitatge
Regular - Bo
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ARQUITECTÒNIC
V29
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

2. Casa de l’industrial i xemeneia

3. Casa dels masovers

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Conforma un conjunt arquitectònic i ambiental únic dins la zona industrial del segle XIX.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic, estructura i volumetria general (habitatge
de l’industrial, masoveria i magatzem)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent, estructura i volumetria general de l’habitatge de l’industrial, la masoveria i el
magatzem (veure plànol emplaçament); i l’espai buit entre les tres edificacions.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen les façanes i la seva textura i cromatisme.
Es protegeix íntegrament la coberta del magatzem.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Rehabilitació de les façanes i la coberta del magatzem conservant-ne tots els seus elements així com manteniment
de les textures dels diferents materials que les composen.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a les façanes laterals de l’habitatge de l’industrial, mantenint els eixos
compositius originals.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
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4. Casa dels masovers

131. BCIL / CONJUNT DE LA FÀBRICA DEL GAS /

V29/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Dins de la finca també trobem un edifici de planta rectangular, que s’aixeca darrera d’uns magatzems que donen a la
carretera de Tarragona. Aquest edifici formava part de la fàbrica. Consisteix en un cos format tan sols per uns baixos,
amb parets de pedra decorades amb franges de maons, on s’obren una sèrie grans portals d’arc de mig punt, amb els
brancals i els arcs aixecats amb maons. Al seu costat dret hi té adossat un altre cos, aixecat amb maons, que compta
amb planta baixa, on s’obre una porta, i un pis, on hi ha una finestra. La coberta del primer cos és plana, mentre que la
del segon és a doble aiguavés.
Finalment, més a prop del torrent, trobem un conjunt de naus amb cobertes de doble aiguavés, que formen part de la
fàbrica del Gas inicial, així com de les ampliacions que va patir. La primera nau que hom troba, està adossada pel
costat dret a una nau aixecada en un moment posterior, mentre que al costat esquerre, formant un cos sortint a la
cantonada, hi ha un petit edifici que tan sols consta de planta baixa, aixecat amb maons, i presenta una coberta a tres
aiguavessos, amb ornamentacions amb línies de teules vidriades, així com una pinya ceràmica decorativa a la seva part
superior i altres elements ornamentals. La porta d’aquest petit edifici s’obre al seu costat dret, encarada al pas que
dóna accés al portal d’entrada a la nau, mentre que a la paret frontal i a l’arrencada de la paret del costat esquerra s’hi
obren finestres rectangulars. Tan la porta com aquestes finestres estan emmarcades per motllures decoratives
formades amb maons. Tot seguit, pel costat dret del cos sortint, aquest va resseguint per fora la nau principal, a la qual
hi està adossat, amb una coberta d’un sol aiguavés que va descendent cap a la seva façana lateral. Al llarg d’aquesta en
trobem una part edificada, amb algunes finestres, i una altra oberta amb pilars de maons. Centrant-nos en la nau
principal, aquesta, formada tan sols per una planta baixa amb sostre elevat, presenta a la part central, una gran
portalada d’arc de mig punt aixecada amb maons. D’aquesta portalada arrenquen diverses franges de maons que la
uneixen amb un altre arc franja de maons que seguint la forma d’un arc, pràcticament ressegueix els límits de la façana
principal d’aquesta nau. Per damunt d’aquest darrer gran arc, ja hi tenim la coberta a doble aiguavés, de la que
sobresurten els caps ornamentats de les bigues de fusta que la suporten. A l’angle superior que corona la façana, hi
tenim escrita amb pintura damunt de la paret de maons, la data 1910. Darrera d’aquesta nau n’hi ha d’altres, de coberta
a doble aiguavés, que també corresponen a l’antiga fàbrica del Gas.
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5. Magatzem 1

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

6. Magatzem 2

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el carrer de la Carretera de Tarragona estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XIX, quan
la construcció de la nova carretera que havia de substituir el camí medieval a Tarragona, va iniciar la urbanització
d’aquella part de l’antiga partida de les Parellades a partir de finals dels anys setanta del segle XIX. Els primers edificis
que s’aixecaren a la carretera de Tarragona, eren de tipologia industrial. De fet, aquests espai va anar acumulant
fàbriques i magatzems al llarg de les dues darreres dècades del segle XIX i els primers anys del XX, esdevenint un dels
principals espais de concentració d’activitat industrial de Valls fins les darreres dècades del segle XX, quan hi acabaren
de tancar les darreres fàbriques, o bé es traslladaren al Polígon Industrial.
La fàbrica del Gas va ser inaugurada en aquest indret pels germans Mouren l’any 1880, després de que des de l’any
1854 haguessin fracassat diverses temptatives de constituir una fàbrica de gas a Valls, per tal de subministrar la llum
del gas a l’enllumenat públic, així com el seu ús a les cuines i les calefaccions de les cases. Els germans Mouren
crearen la Sociedad Anónima del Alumbrado del Gas de Valls, la qual estigué en ús en aquell indret de la Carretera de
Tarragona fins l’any 1884, quan la fàbrica del Gas va passar a mans de la família Yvern. Aquesta família la va mantenir
en funcionament, malgrat la competència de l’electricitat, fins l’any 1962, quan va tancar les portes degut a la crisi que
portà al negoci l’aparició del mercat del gas envasat en bombones metàl·liques.
A finals del segle XIX i durant les primeres dècades del segle XX, els Yvern realitzaren diverses millores i ampliacions a
les infraestructures de la fàbrica del Gas, com va ser el cas de l’enderroc d’un edifici que hi havia a l’entrada de la
fàbrica, i la construcció l’any 1906 de l’habitatge dels industrials en aquell indret. Un altre exemple el tenim en la nau
que hi varen aixecar l’any 1910, i que encara es conserva.

7. Magatzem 3

8. Magatzem 4
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132. BCIL / CA CLOLS /

V21/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216407CF5731E0001UM
3.488m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Visió general nau principal

DESCRIPCIÓ
La finca on es troba l’edifici que es cataloga, està formada per diversos cossos fabrils de diferents èpoques
constructives, les últimes parts bastant recents. Les parts que conserven els valors i estructures originals són la que
correspon a l’edifici d’oficines que fa cantonada amb la Carretera de Tarragona i el carrer lateral, la façana principal de
les naus de la indústria que dóna a la carretera i els baixos de la façana del carrer lateral. També destaca la tanca
d’obra i ferro forjat que delimita la façana principal del conjunt.
Tot i que es desconeix la data exacta de construcció de l’edifici, al “Plano Industrial y comercial de Valls” de l’any
1881, ja hi surt grafiada la construcció. L’escala exterior d’accés a la planta primera i la tanca a la carretera de
Tarragona són de l’any 1918 de l’època de l’industrial Lluís Clols Sastre.
L’edifici d’oficines consta de planta baixa i dues plantes pis, i coberta a quatre aigües de teula àrab tradicional. El seu
aspecte correspon més a un edifici d’arquitectura residencial que no a una indústria pròpiament dita. S’accedeix a la
primera planta a través d’una gran escala exterior. La façana de la cantonada a la carretera de Tarragona està ricament
ornamentada amb esgrafiats emmarcant les obertures i façanes de ferro forjat, així com els muntants de la tanca
d’entrada d’obra ceràmica manual rematada amb pedra, i la reixa d’accés a la finca de ferro forjat treballat.
La façana annexa de la carretera de Tarragona, de factura molt diferent al cos d’oficines, manté les característiques
pròpies de l’arquitectura industrial de l’època amb façanes dentades i cobertes a dues aigües. La planta baixa de la
façana de les naus del carrer lateral, també manté la tipologia i obertures originals i una cornisa de remat.
Pel que fa a l’estat de conservació de les façanes i la tanca, aquest és bastant bo, tot i la falta d’ús i manteniment i a
l'envelliment progressiu.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA CLOLS
XIX (anys 80) / Moderna / Arquitectura industrial
Edifici en cantonada
Industrial (adoberia) – Residencial
Cap
Regular
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 14. Valls.
353260, 4571590

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
3

2. Façana a la carretera de Tarragona

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:

1938-I 13/06/2008 Acord Ple Ajuntament

ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

ARQUITECTÒNIC
V21
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i cobertes) i l’estructura del cos principal d’oficines i habitatge, les
escales exteriors d’accés i la tanca del 1918.
Es protegeix també la planta baixa de la façana del carrer lateral i la façana annexa al cos principal que dóna a la
carretera de Tarragona de l’arquitecte Vives Castellet.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana i la seva textura i cromatisme.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3. Façana a la carretera de Tarragona

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura (edifici oficines, façana annex
i lateral i tanca a la carretera de Tarragona)
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels
diferents materials que les composen.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana lateral del cos d’oficines, mantenint els eixos compositius
originals.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permet la remunta al carrer lateral i a la part de la façana principal que consta només de planta baixa.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. Accés

132. BCIL / CA CLOLS /

V21/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DADES HISTÒRIQUES
L’antiga adoberia de Ca Clols es troba ubicada dins d’una de les àrees industrials vallenques més importants de les
darreres dècades del segle XIX i primera meitat del XX. L’origen d’aquesta fàbrica correspon al moment de la
urbanització dels voltants de la carretera de Tarragona, que s’inicià a començaments de la dècada dels 80 del segle
XIX, seguint com a eix aquesta via pública.
L’origen d’aquesta fàbrica el trobem en l’empresa de tractament de la pell que va fundar Francesc A. Martí a les
primeries del segle XIX. Inicialment i fins ben entrada la dècada dels anys 80 del segle XIX estigué ubicada a la Muralla
de Sant Antoni. A començaments de la dècada dels 80 del segle XIX el propietari era Josep Vives, descendent del
fundador.
A inicis dels anys 90 del XIX, l’antiga fàbrica familiar passà a mans d’un fill d’aquest darrer, Pau Vives i Pallàs; mentre
que un altre dels fills, Josep Vives i Pallàs, s’establí a l’edifici de nova planta de la Carretera de Tarragona, on ja el
trobem documentat el 1893. Fins als primers anys del segle XX, aquesta empresa tingué les oficines al carrer dels
Jueus, per traslladar-les posteriorment al nou emplaçament de la fàbrica.
L’any 1900 aquesta indústria curtia anualment de 3.500 a 4.000 cuirs, entre sola marroquina, asumacada i planxada,
que s’exportaven a l’Aragó, Castella la Manxa i València. En aquella època hi treballaven un total de 10 operaris.
Al cap d’uns anys a les primeries del segle XX, l’empresa canvià de propietari, passant a l’industrial de la pell Lluís
Clols Sastre, el qual ja estava instal·lat el 1918.
Posteriorment, la fàbrica passà a mans d’Enric Clols Rabassó, germà del també industrial de la pell Francesc Clols
Rabassó; d’aquest últim se’n documenta l’empresa al carrer Minerva (prop de la Font d’en Bosch). Aquesta fàbrica
continuà treballant la pell fins a les acaballes del segle XX.

5. Entrada i escala

6. Detall reixa 1

1. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU MUNICIPAL DE VALLS
Carretera de Tarragona, anys 1970. A la dreta les adoberies d’Enric Clols i la de Josep Rull.

Bibliografia
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX):
la difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 664, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, número 658 Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (IV)”. A Cultura, número 660, Valls: AAEET.
PEDRERO Y CABALLERO, E. (1900). “Guía de Valls y su partido”
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

7. Detall reixa 2

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

8. Detall reixa 3
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133. BCIL / LA HIDRÀULICA VALLENSE /

V25/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 18. Valls.
353157, 4571337

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216409CF5731E
280m² sòl (433m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Antic edifici industrial que correspon al número 18 de la Carretera de Tarragona. El trobem envoltat d’antigues
fàbriques i magatzems industrials, a l’illa de cases delimitada per la Carretera de Tarragona, on hi té la façana, el
passatge que existeix entre les antigues fàbriques de Ca Clols i Ca Rull, el camí dels Molins i el carrer del Gas.
Es tracta d’una antiga fàbrica, de planta rectangular, formada per planta baixa i un pis superior. La façana segueix la
mateixa línia de les façanes de la resta d’illa de cases, però a diferència de l’antiga adoberia de Ca Rull, que té a la
seva dreta, no presenta cap tancament amb pilars i baranes al davant de la façana. Centrant-nos a la façana del número
18, aquesta presenta tres grans portals d’arc escarcer a la planta baixa, dels quals tan sols està obert el del costat dret,
mentre que els altres estan tapiats. Tots ells tenen els brancals i les dovelles de l’arc de pedra, mentre que damunt de
l’arc en tenen un altre de descàrrega fet amb maons. A la part superior dels arcs de l’esquerra i central, s’hi llegeix,
mig esborrada, una inscripció pintada on hi posa LA HIDRAULICA VALLENSE. La paret de la planta baixa de la façana
està aixecada principalment amb pedra comuna lligada amb morter. Una motllura decorativa feta amb maons divideix la
planta baixa del pis superior. Aquest, amb la façana aixecada completament amb maons, presenta tres grans finestrals
que segueixen els eixos verticals fixats pels portals de la planta baixa. El coronament d’aquestes finestres no és recte,
sinó que estan lleugerament arquejats. Immediatament al damunt de les finestres hi ha una motllura decorativa i la
cornisa que corona la façana. D’aquesta darrera sobresurten un total de quatre canaleres ceràmiques per desaiguar la
teulada, de les quals ja en queden molts pocs exemples a Valls. Finalment, la coberta consisteix en una teulada a
doble aiguavés, que va descendent cap a la façana de la Carretera de Tarragona i cap a la façana posterior de l’edifici.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

LA HIDRÀULICA VALLENSE
XIX-XX / Moderna
Entre mitgeres
Industrial
Cap
Regular
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:

1. Visió general

2. Façana 1

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V25
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic, l’estructura i la volumetria general.
¬ Rehabilitació de la façana conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels diferents
materials que les composen.

3. Façana 2

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels edificis industrials més antics de l’època de la urbanització de la Carretera de Tarragona.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façanes i coberta), l’estructura i la volumetria general.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana i la seva textura i cromatisme.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4. Façana

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

133. BCIL / LA HIDRÀULICA VALLENSE /

V25/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el carrer de la Carretera de Tarragona estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XIX, quan
la construcció de la nova carretera que havia de substituir el camí medieval a Tarragona, va iniciar la urbanització
d’aquella part de l’antiga partida de les Parellades a partir de finals dels anys setanta del segle XIX. Els primers edificis
que s’aixecaren a la carretera de Tarragona, eren de tipologia industrial. De fet, aquests espai va anar acumulant
fàbriques i magatzems al llarg de les dues darreres dècades del segle XIX i els primers anys del XX, esdevenint un dels
principals espais de concentració d’activitat industrial de Valls fins les darreres dècades del segle XX, quan hi acabaren
de tancar les darreres fàbriques, o bé es traslladaren al Polígon Industrial.
L’edifici número 18 de la Carretera de Tarragona forma part del conjunt de fàbriques i magatzems industrials que
s’aixecaren en aquesta zona de la ciutat. Concretament, sembla ser que aquest edifici va ser contruït entre els darrers
anys de la dècada dels anys setanta del segle XIX i l’any 1881, data en la que ja existia.
Malauradament no disposem de suficient informació per concretar quina indústria acollida inicialment. Amb tot, durant
una bona part de la seva existència com a fàbrica va acollir l’empresa “La Hidràulica Vallense”, que elaborava
paviments hidràulics. L’edifici porta diverses dècades sense ús.

5. Detall gàrgola

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

6. Detall brancals portalades
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134. BCIL / LA LICORERA VALLENSE /

V19/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 6 – Carretera d’Alcover. Valls.
353254, 4571667

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3216403CF5731E
302m² sòl (516m² construïda)
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Visió general

DESCRIPCIÓ
Aquest edifici, número 1 de la Carretera d’Alcover i 6 de la Carretera de Tarragona, correspon a una antiga fàbrica
d’anís i a l’habitatge de la família a qui pertanyia la mencionada indústria. Aquest immoble el trobem a l’illa de cases
delimitada per la Carretera de Tarragona, la carretera d’Alcover, el camí dels Molins i el passatge que existeix entre les
antigues fàbriques de Ca Clols i Ca Rull. Concretament corresponen a l’edifici que fa xamfrà entre la Carretera de
Tarragona, on hi té la façana principal, i la Carretera d’Alcover, on trobem una de les façanes laterals.
L’edifici, de planta rectangular, amb el costat curt encarat a la Carretera de Tarragona, està distribuït en alçada en
planta baixa i un pis superior, a excepció de la part posterior de l’immoble, on tan sols consta de baixos (tot i que
sembla que també hi hauria una part ocupada per un altell) amb una terrassa al damunt. Davant de la façana principal, i
a tocar de la vorera del carrer, s’aixeca una tanca d’obra amb barana i reixa de ferro. Pel que fa a la façana principal,
aquesta presenta una porta de grans dimensions i una finestra obertes a la planta baixa, que era l’espai ocupat per la
fàbrica. La façana de la planta baixa està decorada amb la simulació d’un sòcol a la seva base, i tot seguit per una
simulació de carreus, mentre que a la part superior presenta una gran cartel·la amb una inscripció en grans
dimensions, on s’hi llegeix en majúscules ANIS MALLORQUI. Aquesta cartel·la està integrada en una franja horitzontal
blanca que separa la planta baixa del primer pis. Una escala exterior dóna accés a la porta d’entrada a l’habitatge, que
correspon al pis superior. Aquesta porta, que disposa d’una petita barbacana de teules al damunt, s’obre al costat
esquerre de la façana. La major part de la façana del primer pis està ocupada per una tribuna profusament ornamentada
(amb relleus que simulen formes geomètriques, de color blanc o vermell) que està centrada a la façana. La
mencionada tribuna és de planta pentagonal i disposa d’una coberta sinuosa. Al costat esquerre de la façana, just
damunt de la barbacana de la porta hi ha una finestra hexagonal. Per damunt de la tribuna, la façana està resseguida
per una motllura decorativa blanca, que de manera esglaonada va ascendint fins la part central de la façana.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

LA LICORERA VALLENSE
XX / Moderna / Eclèctic
Edifici en testera
Industrial - Residencial
Cap
Regular
Dins l’àmbit del PERI 4
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

2. Façana 1

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
ARQUITECTÒNIC
V19
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C10. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DE TARRAGONA

RAONS CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt industrial de la Carretera de Tarragona.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3. Façana 2

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i la volumetria general (façana i tanca a la
carretera de Tarragona)
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements així com manteniment de les textures dels
diferents materials que les composen.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la planta baixa, mantenint els eixos compositius.
¬ No es permet la remunta.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent de l’edifici (façana i volumetria general) i la tanca.
Es protegeixen íntegrament tots els elements que composen la façana i la tanca, i la seva textura i cromatisme.
No s’ha pogut accedir a l’interior, pel que es desconeix el seu estat ni si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4. Façana 3
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134. BCIL / LA LICORERA VALLENSE /

V19/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Possiblement aquesta motllura ens indica de manera aproximada l’emplaçament de la coberta a doble aiguavés de
l’edifici. Finalment, damunt d’aquesta motllura hi tenim un ampit que, coronat per una cornisa blanca, reprodueix la
mencionada motllura esglaonada. Tret de les parts decoratives blanques i vermelles, la resta de la façana és d’un color
blau grisós.
La façana lateral segueix el mateix esquema que la principal, amb els mateixos tipus de decoració a les diferents parts
de la façana. A la planta baixa, s’hi obren tres finestres i dues portes, a les que s’ha d’afegir la simulació d’una finestra
pintada que es troba pràcticament a la cantonada de l’edifici. Al primer pis hi trobem una franja decorativa vertical de
color blanc, que uneix, a l’alçada de la cantonada, les motllures que separen la planta baixa del primer pis i la que hi
ha damunt del primer pis. La part central del primer pis està ocupada per una sèrie de franges i rectangles decoratius
que combinen el color blanc amb el de la façana, i que emmarquen un balcó amb dues portes a la part central, i una
finestra a cada costat d’aquest. La motllura que hi ha damunt del primer pis presenta una greca decorativa, i tot seguit,
emmarcat entre aquesta motllura i la cornisa del coronament de l’edifici, una gran inscripció que amb lletres blanques
ens permet llegir LA LICORERA VALLENSE. El primer pis de la façana lateral, s’acaba amb un petit cos, que s’aixeca
damunt d’una de les portes de la planta baixa, en el que s’obren una gran finestra d’arc de mig punt, flanquejada per
dues finestres rectangulars de menors dimensions, totes elles emmarcades per franges decoratives blanques.
Finalment, els darrers metres de l’edifici sembla que a més de planta baixa tinguin un altell, ja que damunt de la
segona porta d’aquesta façana s’hi obre una finestra. Al damunt hi ha un terrat, amb barana de balustres d’obra i una
sèrie de pilars de maons que suporten una pèrgola.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el carrer de la Carretera de Tarragona estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XIX, quan
la construcció de la nova carretera que havia de substituir el camí medieval a Tarragona, va iniciar la urbanització
d’aquella part de l’antiga partida de les Parellades a partir de finals dels anys setanta del segle XIX. Els primers edificis
que s’aixecaren a la carretera de Tarragona, eren de tipologia industrial. De fet, aquests espai va anar acumulant
fàbriques i magatzems al llarg de les dues darreres dècades del segle XIX i els primers anys del XX, esdevenint un dels
principals espais de concentració d’activitat industrial de Valls fins les darreres dècades del segle XX, quan hi acabaren
de tancar les darreres fàbriques, o bé es traslladaren al Polígon Industrial.
L’edifici de la Licorera Vallense, pertanyia a la família Compte, que fabricava l’Anís Mallorquí. Aquesta empresa
començà a fabricar l’Anís Mallorquí cap a l’any 1925, i fou la darrera indústria vallenca de fabricació d’anisats que es
mantingué en funcionament a la ciutat. Va deixar de fabricar anís l’any 1996.
Sembla ser que inicialment la fàbrica de l’Anís Mallorquí s’aixecava en el mateix indret on ara trobem l’edifici de la
Licorera Vallense. Aquest primer edifici fou reformat l’any 1940, seguint el projecte de l’arquitecte vallenc Josep Maria
Vives Castellet, que li conferí l’aspecte i l’estructura que presenta actualment.

5. Façana 4

6. Detall balconada
1. AGUSTÍ GURÍ / Fons FAMÍLIA COMPTE JOVÉ
La Licorera Vallense després de la reforma projectada per l’arquitecte Vives Castellet el 1940.

Bibliografia

7. Tribuna

CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

8. Detall esgrafiat tribuna

Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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135. BCIL / XEMENEIA DE CA VALLDUVÍ /

V68/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Montblanc 4
353627, 4572365

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

XEMENEIA DEL VAPOR DE CA VALLDUVÍ
S.XIX / Contemporània / Arquitectura industrial
-Industrial
-Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PRIVADA

DESCRIPCIÓ
La seva estructura compositiva respon a una voluntat d'identificació amb un element d'ordre clàssic. Forma la seva
base un paral·lelepípede de 4x4 m., realitzat amb fàbrica de pedra poligonal. Superposa aquest basament un plinto de
base octogonal, de perímetre inscrit en el primer, treballat amb totxo, composat per fileres alternatives al llarg i al
través. Segueix a partir d'aquest l'arrencada de la columna de la xemeneia amb fàbrica ceràmica col·locada a
trencajunts. El coronament recorda un capitell dòric o toscà amb el seu àbac i astràgal.
Al basament hi ha el monument dedicat als teixidors de Valls, una composició ceràmica amb teler del ceramista Pere
Solé. En aquest monument hi ha la inscripció: "Als teixidors de Valls. En record d'una indústria en altre temps
important i ara desapareguda, i dels homes i dones del tèxtil, que amb el seu esforç varen fer possible el
desenvolupament industrial d'aquesta ciutat" (11-09-1982).

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a3

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 139/2439 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.023

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V68
BCIL
A. INTEGRAL
V-M Monument als teixidors

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el bé, xemeneia i monument.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

135. BCIL / XEMENEIA DE CA VALLDUVÍ /

V68/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Xemeneia de l'antiga fàbrica tèxtil Vallduví. Aquesta fàbrica es va enderrocar l'any 1981, i l'Institut d'Estudis Vallencs va
demanar que es conservés la xemeneia. En els terrenys de la fàbrica va aixecar-se el mercat central d'abastaments de
Valls. A principis del 1982 l'ajuntament acceptà de fer-se'n càrrec. Actualment està reparada i integrada
compositivament al mercat. Fa la funció de monument que recorda en una inscripció els treballadors de la indústria
tèxtil. Actualment el Mercat Central està tancat.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
ROCA DOMINGO, S. (IEV 2006). Valls industrial. Guia de patrimoni arquitectònic industrial (s.XIX al 1949). Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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136. BCIL / SINDICAT VELL o SINDICAT DELS RICS /

V80/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
C. Marquès de Vallgornera 9 / C. del Tren / C. Balmes 31
354017, 4572723

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

4027502CF5742E00 – 4027501CF5742E
1.171 m² sòl - 295 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

1.

DESCRIPCIÓ
L’edifici del Sindicat Vell, s’aixeca encaixat en el vessant del turó que corona la carretera del Pla, concretament fa
xamfrà entre el carrer del Marquès de Vallgornera, on hi té la façana principal, i el carrer del Tren. L’edifici és de planta
rectangular, distribuïda en tres naus, de les quals la central és més elevada i presenta una major amplada respecte a
les naus laterals. La façana principal, encarada al carrer del Marquès de Vallgornera, està flanquejada per dues torres
de planta quadrada que sobresurten per damunt del terrat de les naus laterals i presenten un coronament sinuós i
obertures amb forma d’ull de bou. En el cos central de la façana hi trobem la gran portalada principal, de maons i
acabada amb un arc escarcer. Al llarg d’aquesta façana i de les dues laterals hi trobem una sèrie de pilastres de maó
vist que ens fixen la posició dels grans arcs parabòlics de maó que suporten la coberta de la nau central. En cadascun
dels espais que van emmarcant les esmentades pilastres al llarg de les façanes, hi trobem, a la part inferior, una porta
oberta a les darreres dècades del segle XX, i a la superior una finestra originals, allargada i amb arc de mig punt. A
més d’aquestes obertures, aproximadament a la meitat de les dues façanes laterals s’hi obren dues portes secundàries
originals. Aquestes façanes estan coronades per una cornisa de maó vist que sustenta una barana que combina pilars
de maó i barana de ferro forjat. Els pilars d’aquesta barana que corresponen a la continuació de les pilastres de la
façana, estan coronats per grans esferes de ceràmica vidriada. Aquestes esferes també coronen altres elements
decoratius de maó que s’alcen damunt de les tres portes d’entrada.
La nau central està suportada per arcs parabòlics de maó vist, que actualment queden amagats per una estructura
interna construïda a les darreres dècades del segle XX i que han desfigurat l’espai original. Aquesta nau, tret dels
primers metres, que tenen la mateixa alçada que les naus laterals, sobresurt per damunt d’aquestes darreres. Així, la
part frontal del cos sobresortint de la nau central presenta vuit finestres corregudes d’arc de mig punt a la seva base,
mentre que damunt d’aquestes hi ha dues finestres d’arc de mig punt centrades a la façana, que està coronada per un
àmpit sinuós ornamentat amb tres esferes de ceràmica. Les façanes laterals de la nau central estan dividides per
pilastres de maó vist, que emmarquen espais on s’obren dues finestres corregudes d’arc de mig punt, a excepció de
l’espai que es troba a l’alçada de les portes laterals del celler, on s’obre un gran ull de bou. El coronament de les
façanes laterals també és sinuós.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

SINDICAT VELL
S.XX / Contemporània / Eclèctic-Modernista
Edifici en cantonada
Cooperativa agrícola
Aparcament
Regular - Dolent
--Divisió horitzontal

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

3.

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 036/2438 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.121

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V80
BCIL
B. PARCIAL
---

2.

¬ Rehabilitació de les façanes i les cobertes conservant-ne tots els seus elements originals.

4. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries hauran de mantenir el formalisme original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici, cobertes i façanes, i tots els seus elements originals.
Obertures, elements ornamentals i de forja, materials, textures i cromatismes.
De l’interior es protegeixen íntegrament els arcs parabòlics i la configuració de les cobertes originals.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora d’habitabilitat i
accessibilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Deconstrucció de l’estructura i particions interiors de l’aparcament.
¬ Es recomana un canvi d’ús respectuós amb l’edifici original.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.
5. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

FITXES BCIL
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136. BCIL / SINDICAT VELL o SINDICAT DELS RICS /

V80/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La part posterior del celler està tancada per una altra nau que es troba situada en perpendicular a les altres naus, i a
una major alçada que aquestes, ja que s’aixeca a la part superior del turó. Aquesta nau presenta diverses modificacions
posteriors, sobretot a la façana que dóna al carrer de Balmes, però manté el seu volum i les obertures originals de la
seva antiga façana principal, que estava encarada al carrer del Tren, on s’obren tres finestres corregudes a l’alçada de
la planta baixa (sota presenta un semisoterrani) i tres més a la del primer pis, i està coronada per una cornisa sinuosa.
En el costat allargat d’aquesta nau que limita amb la resta del celler, també es conserven les pilastres que hi ha
distribuïdes al llarg de la façana, així com el seu coronament sinuós, tot i que les finestres han estat modificades.
Aquesta nau té adossada a la part posterior una estructura en forma de torre, amb finestres d’arc de mig punt i un
coronament amb cornisa sinuosa de maó vist. Aquesta torre té adossada una xemeneia industrial de planta quadrada.
El material emprat en la construcció del celler fou la pedra, el maó i la ceràmica.
Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Any:

1919-1920
1. El Sindicat Agrícola, conegut pel celler dels rics. Pere Català Pic / AMV-Col·lecció Pere Català Pic.

DADES HISTÒRIQUES
El Celler Cooperatiu de la Mútua de Propietaris, conegut amb el nom de Sindicat Vell o Sindicat dels Rics (per
diferenciar-lo de la Cooperativa Agrícola), es tracta d’un magnífic celler modernista projectat i construït per l’arquitecte
vallenc Josep Maria Vives i Castellet a finals de la dècada dels anys deu del segle XX. Aquest celler, inaugurat l’any
1920 i destinat a l’elaboració i comercialització del vi produït per la mencionada Mútua de Propietaris vallencs, és un
exemple de celler modernista construït durant les primeres dècades del segle XX, en un període d’expansió de
l’associacionisme i el cooperativisme agrari, que va portar a la construcció de cellers agraris cooperatius en la majoria
dels municipis de l’Alt Camp i de les comarques properes. Posteriorment, sembla que l’edifici (o la part posterior
d’aquest) va passar a tenir usos industrials, tal com ens indica el fet de que hi hagi una xemeneia industrial de planta
quadrada adossada a una de les parets laterals de la part posterior del celler.
Cap a la dècada dels vuitanta del segle XX, quan ja portava uns anys en estat de semiabandonament, el Sindicat Vell
fou transformat en un aparcament, a excepció de la part posterior, que ha estat emprada per altres usos. Per tal
d’adaptar l’edifici com aparcament, construïren una estructura interior amb planta baixa i un pis, on es troben ubicats
els aparcaments, fet que impedeix veure els arcs parabòlics del seu interior, ja que aquests es troben situats entre les
parets i la coberta d’aquesta estructura i els murs i la coberta de l’edifici del celler. A més, s’obriren una sèrie de
portes d’arc escarcer al llarg dels murs de la façana en els espais delimitats per cadascuna de les pilastres de maó que
hi ha distribuïdes al llarg de les façanes. Aquestes obertures van permetre adaptar la major part de les naus laterals del
celler com aparcaments o magatzems individuals i independents de l’aparcament interior. Malgrat aquestes
modificacions, l’edifici conserva l’estructura i la majoria d’elements ornamentals originals, tot i que necessita una
restauració.

6. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

7. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

Bibliografia
Diversos autors (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Vol. IV, L’Alt Camp. Barcelona: Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.

8. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives CoAC.

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

2.3.4.5.6. Projecte del Celler Cooperatiu de la Mútua de Propietaris. Josep Maria Vives Castellet 1919-1920.
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del CoAC.
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137. BCIL / TORRE GALIMANY o CASA DE LES PUNXES /

V79/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Francesc Gumà i Farran 2
354255, 4572757

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

4329833CF5742N0001QP
1.400 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CASA DE LES PUNXES
1918 / Contemporània / Modernista
Edifici Aïllat
Industrial
Cap
Dolent - Ruïna
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

Coneguda popularment com a “Casa de les Punxes” aquest conjunt aïllada estava format per un habitatge, una fàbrica
adossada i una xemeneia industrial escapçada. Volumètricament consta d’un cos principal amb coronament sinuós, i
dos cossos annexats. Al seu costat dret hi ha la torre acabada en “punxa” amb coberta cònica de ceràmica vidriada
verda que l’identifica. Consta de planta baixa i tres pisos, i la seva estructura de planta és irregular. Les obertures de la
planta baixa del cos central han estat totes modificades. En el primer pis hi ha tres balcons amb portes resseguides per
motllures amb ornamentació floral modernista. A l'esquerra, i fent cantonada, hi ha un cos sobresortint de planta
quadrada, que presenta una petita terrassa a l'alçada del primer pis. El material de la construcció és maó arrebossat i
pintat, amb petits detalls decoratius de ceràmica i maó.

2.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
6e

GESTIÓ:

Ordenació directa

3.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 144/2400 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.132

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V79
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació de les façanes i les cobertes conservant-ne tots els seus elements originals.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora d’habitabilitat i
accessibilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici, cobertes i façanes, i tots els seus elements originals.
Obertures, elements ornamentals i de forja, materials, textures i cromatismes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors i cossos annexos no
originals.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
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4.

137. BCIL / TORRE GALIMANY o CASA DE LES PUNXES /

V79/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El conjunt, construït a la dècada dels anys deu del segle XX seguint els estils historicista i modernista, estava format
inicialment per l'edifici d’habitatge de l’industrial i una fàbrica annexa, que pertanyien en el seu origen a l'empresa
Galimany de productes insecticides. Posteriorment la propietat va passar a mans d'una companyia belga, que hi va
fabricar refractaris per al mercat internacional. A la casa hi funcionaven les oficines de la fàbrica. La fàbrica fou
enderrocada a finals del segle XX i a l’espai on s’aixecava hi construïren un hipermercat. L’habitatge es manté
dempeus, tot i que està deshabitat des de fa anys i es troba en molt mal estat de conservació.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. Terrenys de la Vallvera. Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls.
A l’esquerra de la imatge es veu la Torre Galimany.
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138. BCIL / TRANSPORTS PIÑAS /

V89/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 13
353293, 4571569

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3315321CF5731E0001HM
122 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TRANSPORTS PIÑAS
S. XX – Anys 40 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Magatzem i habitatge
Cap
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’edifici que correspon al número 13 de la Carretera de Tarragona, presenta una planta més o menys rectangular.
L’edifici està format per un únic volum construït de planta baixa, planta pis i golfes ventilades.
La façana presenta una portalada de fusta de llinda recta centrada i ocupant gran part de la planta baixa. En el primer
pis hi tenim una tribuna de cinc cares, suportada per dues grans mènsules disposades, a cada extrem de la seva base i
una tercera més petita i ornamentada a l’eix, i perfectament integrades amb l’emmarcament del portal de la planta
baixa. A la tribuna s’hi obren cinc grans finestres de llinda recta, que ocupen tota l’alçada de la tribuna. La tribuna està
coronada per una cornisa senzilla i motius ornamentals a cada vèrtex. Està acabada amb un terrat pla on té sortida la
planta segona. La barana d’aquest terrat és de ferro forjat. La composició de la planta segona és simètrica amb tres
arcs de mig punt el central de menys amplada.
La façana està rematada amb una cornisa de vàries filades d’obra ceràmica i la coberta és inclinada.

1.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació del cos edificat que dóna a la Muralla de
Sant Antoni.

ARQUITECTÒNIC
V89
BCIL
B.PARCIAL
C.AMBIENTAL
C10. CARRETERA DE TARRAGONA

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici, estructura de coberta, façana a la carretera de Tarragona, i
tots els seus elements originals. Especialment pel que fa a la tribuna, portalada de fusta, obertures, elements
ornamentals i de forja, materials, textures i cromatismes.
Es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació entre plantes.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

138. BCIL / TRANSPORTS PIÑAS /

V89/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Any:

Anys 40

DADES HISTÒRIQUES
L’edifici es troba ubicat dins d’una de les àrees industrials vallenques més importants de les darreres dècades del
segle XIX i primera meitat del XX. La urbanització dels voltants de la carretera de Tarragona s’inicià a començaments de
la dècada dels 80 del segle XIX, seguint com a eix aquesta via pública.
Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX): la
difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 664, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, número 658 Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (IV)”. A Cultura, número 660, Valls: AAEET.
PEDRERO Y CABALLERO, E. (1900). “Guía de Valls y su partido”
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

139. BCIL / ESTACIÓ DEL FERROCARRIL DE VALLS /

V77/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de l’Estació 1
354288, 4572571

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

4525618CF5742E0001FZ
42.112 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE VALLS
S.XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Estació
Estació
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
L’estació del ferrocarril de Valls s’aixeca al final del passeig de l’Estació, emmarcant la façana del fons de la plaça de
l’Estació. L’edifici de l’estació de Valls segueix el model de l’estació de Vilanova, però amb unes dimensions més
reduïdes: una planta rectangular de 48 metres de llargària per 12 metres d’amplada. Presenta una estructura simètrica
formada per cinc cossos, dels quals els dos dels extrems i el central sobresurten respecte als altres. El cos central, on
hi ha la porta d’accés al vestíbul de l’estació, és de planta baixa i dos pisos superiors, mentre que la resta tan sols
presenten planta baixa i un pis. Les façanes són de composició simètrica amb els pisos dividits per amples impostes.
La façana principal, que dóna a la plaça de l’Estació presenta tres portes d’entrada d’arc de mig punt en els cossos
sobresortits, a les que s’accedeix per uns graons. Totes les finestres són d’arc rebaixat (a excepció de les que s’obren
al segon pis del cos central, que són obertures quadrades) i les del primer pis dels cossos sobresortints estan
remarcades amb motllures que formen cornisa. Els coronaments dels tres cossos són elevats i decorats amb palmetes
i elements ornamentals de tipus clàssic, mentre que la coberta de l’edifici és a doble aiguavés. La façana que dóna a
les vies és similar, però amb un total de deu portes d’arc de mig punt i una marquesina de ferro colat al llarg de
l’edifici. L’edifici està arrebossat i pintat.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

2.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
F

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 085/2441 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.127

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V77
BCIL
B.PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

3.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic global de l’edificació original, així com de la
pèrgola de l’andana principal.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent de l’edifici, l’estructura de plantes actual i la marquesina que dóna a les vies. Es
protegeixen també íntegrament les façanes, especialment obertures i elements ornamentals.
No s’ha accedit a l’interior de les plantes pis.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

139. BCIL / ESTACIÓ DEL FERROCARRIL DE VALLS /

V77/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'arribada del ferrocarril a Valls es degué al vilanoví Francesc Gumà i Ferran, promotor de la línia de ferrocarril de Valls
a Vilanova i a Barcelona, que va convertir en realitat l’anhelada arribada del ferrocarril al nucli urbà de Valls. El 22
d’octubre del 1878 la “Compañía del Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona”, presidida per Gumà, obtingué la
concessió definitiva de la construcció de la línia, i les obres començaren immediatament al llarg del traçat de la línia.
El 29 de desembre del 1881 s’inaugurà el tram entre Barcelona i Vilanova, mentre les obres del tram fins a Valls
estaven força avançades. Aquest segona tram, i amb ell la totalitat de la línia va ser inaugurat el 31 de gener del 1883.
L’edifici de l’estació del ferrocarril de Valls, formava part de la línia de Valls a Vilanova i a Barcelona, i fou aixecat en
els primers anys de la dècada dels vuitanta del segle XIX, entrant en servei a partir del 31 de gener del 1883, quan
tingué lloc la inauguració oficial de la línia. Al cap d’uns mesos, l’1 de juny del 1883, la línia s’havia allargat fins el
baixador de Picamoixons, que va estar en servei fins el 7 de març del 1885, quan s’establí l’enllaç amb la línia de Reus
a Lleida. Amb aquest tram fins a Picamoixons i l’enllaç amb l’altra línia, l’estació de Valls va quedar ben comunicada
amb Barcelona i amb la línia que portava a Lleida, Saragossa i Madrid.
L’estació de Valls fou construïda a les afores del nucli urbà, força allunyada d’aquest, fet que va portar a projectar un
ample passeig per tal de comunicar-la amb Valls. Les obres del passeig de l’Estació foren molt lentes, i no es va poder
obrir a la circulació fins l’any 1898, mentre que no fou fins l’any 1911 quan es considerà que la seva urbanització
estava enllestida.
L’edifici de l’estació tenia la planta baixa destinada a les oficines, magatzems, taquilles, sales d’espera i el gran
vestíbul central, mentre que el pis superior era l’habitatge dels empleats. Aquesta distribució interna ha anat patint
modificacions al llarg dels anys. L’estació comptava a més amb diverses dependències auxiliars, com era el cas de la
cotxera per a l’estacionament de locomotores, un pont giratori, o el moll cobert per a mercaderies. La majoria
d’aquestes dependències, construïdes mentre s’aixecava l’edifici de l’estació, va acabar desapareixent al llarg dels
primers anys del segle XXI. L’estació de Valls s’ha mantingut en servei des de l’any 1883.

5.

1. Terrenys de la Vallvera. Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls.

Bibliografia

6.

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

7.

8.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

140. BCIL / PONT MEDIEVAL DEL RAVAL DE FARIGOLA /
LOCALITZACIÓ

V41/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Raval de Farigola, Valls

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353289, 4572168

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

PONT MEDIEVAL DEL RAVAL DE FARIGOLA
S. XIII - XIV
Infraestructura / Pont
Pont
Pont
Bo
Dins l’àmbit del PERI 2
Dins la zona d’influència del torrent de la Xamora.

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ
Pont medieval d’un sol ull, situat a l’actual raval de Farigola, que permetia que el camí de Valls a Montblanc pogués
travessar el torrent de la Xamora. L’arc del pont, que pràcticament comprèn tota la llargada d’aquest, és de mig punt
lleugerament apuntat i està aixecat completament amb carreus, en canvi la resta del pont està construït amb pedra
comuna lligada amb morter, a excepció d’una motllura feta amb carreus situada a l’alçada del pas de les persones i
vehicles. Damunt d’aquesta hi tenim l’ampit, de pedra lligada amb morter, en el que també hi trobem maons, fruit de
les diverses restauracions que ha sofert. En el segle XX el pont va ser ampliat amb un afegit d’uns dos metres
d’amplada consistent en un arc rebaixat de maons, adossat a un dels costats del pont medieval, concretament al costat
que trobem a l’esquerra venint del raval de Farigola i de la Muralla de Sant Antoni.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(H)

Sector:

PEU-Torrents

El pont de Farigola és un dels ponts que es construïren en el segle XIII o a començaments del XIV per travessar un dels
torrents que envolten Valls. Permetia que el camí de Montblanc pogués creuar el torrent de la Xamora, i va mantenir la
seva importància fins la construcció del pont de la carretera de Montblanc ben entrat el segle XIX, fet que el va portar a
ocupar un segon pla. Aquest pont ha suportat les diferents torrentades que tenim documentades, fet que ha permès
que es conservi sencer el pont medieval. Tan sols presenta un afegit adossat en el segle XX, que tret de l’ampit
d’aquell costat del pont no ha alterat la construcció medieval.

1. Visió general costat dret

OBSERVACIONS:

2. Visió general costat esquerra
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL: PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E102

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V41
BCIL
A. INTEGRAL
---

¬ Es permet la deconstrucció dels elements que no formen part de la construcció medieval.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels ponts més antics que es conserven dins la trama urbana de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura del pont medieval.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

140. BCIL / PONT MEDIEVAL DEL RAVAL DE FARIGOLA /

V41/

ALTRES DADES
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

141. BCIL / LA FONT VIATGERA /

V05/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Carme s/n
353449, 4571765

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT VIATGERA
1816 / Contemporània / Neoclàssic
-Font
Font
Bo
-----

Font de planta quadrada amb quatres piques, una a cada cantó. En el centre de la font s'aixeca un obelisc de tronc
piramidal amb motllures rectes i coronat per una esfera. Els brolladors surten de la boca de quatre figures de peixos,
que compositivament s'integren en l'estructura vertical de la font. A les cares de l'obelisc hi ha, en la seva part central,
un escut de Valls i una inscripció amb la data de 1816. El material emprat és la pedra.
Fou construïda al Pati l'any 1816 quan tingué lloc la portada de l'aigua a la vila. Actualment es troba emplaçada davant
l'església del Carme, a la plaça del mateix nom, amb la pica canviada. El 28 de febrer del 1842 la font fou traslladada a
la placeta que hi havia al costat de Ca Tafarra, en un dels extrems de la plaça del Pati. El 1873 va experimentar un nou
trasllat, a un extrem de la plaça del Carme al lloc anomenat “de l’ombra de l’Arbre Gros”. No va ser fins l’any 1944 que
en fer remodelacions de la plaça es va recol•locar al bell mig de la mateixa de la plaça.
La font es coneguda popularment com "la font viatgera", a causa dels diversos trasllats que ha experimentat al llarg
dels temps.

1.Visió General

Bibliografia
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
GESTIÓ:

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 134/2458 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.05

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V05
BCIL
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1. Font Vitagera l’any 1900.
Francesc Blasi / AMV-Col·lecció Gabriel Secall

141. BCIL / LA FONT VIATGERA /

V05/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

142. BCIL / SORTIDOR DE LA PLAÇA DEL CARME /
LOCALITZACIÓ

V06/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Carme, s/n. Valls.
353486, 4571768

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

SORTIDOR DE LA PLAÇA DEL CARME
S. XX / Contemporània
--Sortidor
Sortidor
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Aquest sortidor es troba ubicat al costat esquerre de l’església del Carme, adossat a la paret que tanca l’antiga bassa
del convent. Consisteix en un petit estany de forma semicircular, amb un sortidor. Adossades a la paret de fons hi ha
una sèrie de terrases que formen una estructura piramidal que emmarca el sortidor i l’estany. Tot el conjunt està
envoltat per uns petits jardins en forma de semicercle.
Aquest sortidor fou construït l’any 1944 quan s’urbanitzà aquell extrem de la plaça del Carme. El construïren damunt
de la meitat de la bassa del convent que entrava a la plaça. Aquesta meitat de la bassa no va desaparèixer, ja que es
mantingué sota el sortidor. De fet, el terra on s’assenta el sortidor és la coberta d’aquesta part de la bassa, que està
suportada per una sèrie d’arcs de maons.
Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Arquitecte:

2.

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

GESTIÓ:

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona del CoAC. Fons Vives.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

CAP
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.006
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
V06
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BCIL
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A.INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:
---

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Sortidor de la Plaça del Carme al 1950.
Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls

142. BCIL / SORTIDOR DE LA PLAÇA DEL CARME /

V06/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

143. BCIL / FONT DEL PONT D’EN CABRÉ /
LOCALITZACIÓ

V09/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou. Valls.
353139, 4571849

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT DEL PONT DEL CABRÉ
S. XX / Contemporània
--Font
Font
Regular
-----

Font situada al Carrer de Montserrat, davant mateix del carrer que fa baixada, la Costa del Portal Nou. La font es troba
adossada a la barana del carrer, a tocar el pont. Es tracta d’una font de ferro colat d’una sola canella i amb una pica de
pedra suportada per un pilar fet del mateix material. La font es troba encaixada en una paret de maons decorada amb
rajoles ceràmiques blanques. Aquest fragment de paret, que sobresurt per damunt de la barana del carrer, està
coronada per una franja de maons que li dóna un acabat amb forma de semicercle.
La font actual, situada a tocar el pont, fou construïda en la primera meitat del segle XX seguint l’estil noucentista.
Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Arquitecte:

1.

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

INTERVENCIONS
CAP
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.21
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
V09
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BCIL
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A.INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:
---

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

143. BCIL / FONT DEL PONT D’EN CABRÉ /

V09/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

144. BCIL / MONUMENT ALS XIQUETS DE VALLS /
LOCALITZACIÓ

V67/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Passeig dels Caputxins - Plaça Font de la Manxa
353687, 4572345

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

MONUMENT ALS XIQUETS DE VALLS
1968-1969 / Contemporània /
------Bo
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El monument als Xiquets de Valls és un obelisc de secció triangular i doble base quadrada, obra de l’escultor vallenc
Josep Busquets. El monument és de pedra sorrenca, té una alçada de gairebé 15 metres i pesa unes 25 tones. Les tres
cares de la piràmide són de dimensions diferents i els castells que s’hi representen també: un quatre de nou, un dos
de set i un pilar de sis. Les dues bases sobreposades tenen quatre cares, la base superior té els escuts de les quatre
províncies catalanes, un a cada cara. El basament inferior és de més dimensió, també de quatre cares, i hi ha un volum
prismàtic amb un alt relleu representant els grallers, a la cara oposada hi ha l'escut de Valls.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CADASTRAL 1/1000 (ICC)

L’any 1968 es va remodelar l’entorn de la plaça de la font de la Manxa, enderrocant-se la font que li donava nom i
l’abeurador. El projecte i la direcció de les obres, de la part arquitectònica van anar a càrrec de l’arquitecte municipal
Salvador Balcells. Es va encarregar el monument als Xiquets de Valls a l’escultor Josep Busquets i es va inaugurar el
dia 22 de juny de 1969. A les decennals del 1971 es va completar la remodelació de la plaça amb la construcció i
inauguració de la font lluminosa.

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xv

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 138/2375 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V67
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels monuments més representatius de la ciutat obra de l’escultor vallenc Josep Busquets.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el monument.
2.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

144. BCIL / MONUMENT ALS XIQUETS DE VALLS /

V67/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
Escultor:

Josep Busquets (Fontscaldes 1914 – Barcelona 1998)

Any:

1968-1969

Bibliografia
Fitxes Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Taller Josep Busquets – Masia Roduan. Valls.
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. Inaguració del monument l’any 1969. Pere Català Roca /AMV-Col·lecció Pere Català Roca.

2. Obres de construcció del monument als Xiquets de Valls. 1968. Galimany / Arxiu Municipal de Valls.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

145. BCIL / ESCALES DE LA PLAÇA DEL QUARTER /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Anselm Clavé / Carrer Germans Sant Gabriel. Valls.
353812, 4572251

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

ESCALES DE LA PLAÇA DEL QUARTER
S. XX – 1929 / Contemporània
Entrada monumental
Bo - Regular
-----

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V63/

Les escales de la plaça del Quarter, s’aixequen a la cantonada que forma aquesta plaça entre els carrers dels Germans
de Sant Gabriel i d’Anselm Clavé, i permeten salvar el desnivell que existeix en aquest punt entre els dos carrers i la
plaça, que està més elevada. L’escala monumental, de pedra, està perfectament encaixada entre els dos murs de
contenció que ressegueixen la plaça. Aquests enllacen amb un mur de pedra, que va descendent fins el rasant del
carrer i que fa funció de barana de l’escala. L’arrencada d’aquests dos murs és un pilar ornamentat de base quadrada,
amb cercles cisellats i motllures, coronat per una esfera de pedra. Tot seguit el mur va ascendint, seguint l’escala, amb
motllures decoratives, i una segona esfera a la part més alta d’aquest mur. A la base d’aquests dos murs hi ha un petit
plafó ceràmic decoratiu. Finalment, el mur que ascendeix acaba amb un pilar ornamentat amb motllures i una gran
gerra decorativa que el corona.
L’escala té tres esglaons en començar ascendir des del peu del carrer, que donen pas a una divisió en dues escales
idèntiques de vuit esglaons a costat i costat d’uns murs coronats amb balustres de pedra. Aquests murs formen un
angle que ocupa la part central de l’escala, en la que destaca a la punta de l’angle, emmarcant l’arrencada de les dues
escales. El pilar té un basament en el que destaca un escut de Valls cisellat a la part central de l’escala monumental.
D’aquesta base arrenca un pilar més estret i estilitzat, coronat per un capitell que suporta una petita cúpula que té un
element esfèric de pedra a la part superior. Al capitell hi ha tres elements de ferro forjat ornamentats, que suporten un
fanal cadascun.

1.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.027

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC I

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

V63
BCIL
A. INTEGRAL
---

2. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives. CoAC.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot el conjunt.

3. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives. CoAC.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

145. BCIL / ESCALES DE LA PLAÇA DEL QUARTER /

V63/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Any:

1929

DADES HISTÒRIQUES
La plaça del Quarter neix a la segona meitat del segle XVIII, quan té lloc la construcció del Quarter de Valls al fons
d’aquesta plaça. Posteriorment, al llarg del segle XIX, comencen a configurar-se els carrers amb els que limita, els
quals ja estaven urbanitzats en la seva major part a finals d’aquell segle. Amb tot la plaça, que s’alça uns metres per
damunt dels carrer dels Germans de Sant Gabriel i de la part baixa del carrer d’Anselm Clavé, no va tenir un mur de
contenció fins l’any 1910, quan es construí el que limita amb el primer d’aquests carrers, i al cap d’uns anys, la
continuació d’aquest resseguint el carrer d’Anselm Clavé.
L’any 1914 ja hi va haver uns primers estudis per construir una escala a la confluència dels dos carrers, la qual va
acabar projectant l’any 1929 l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet, ennoblint considerablement la plaça.
Aquest arquitecte la va projectar com a gran entrada monumental de la ciutat, amb la que es trobava tothom que
arribava a la ciutat procedent de l’estació del ferrocarril. L’escala que va projectar Vives es conserva íntegrament, a
excepció dels fanals que van ser substituïts fa uns anys.

4. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives. CoAC.

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.

1. Escala Monumental. Pere Català Pic / AMV-Col·lecció Pere Català Pic

MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita. SECALL
GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

5. Fotografia Carles Fargas. Fons Vives. CoAC.

2. Fons Vives. Arxiu Històric de la Demarcació de Tarragona del CoAC.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

146. BCIL / FONTS DE MAS MIQUEL /

V83/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Parc de Mas Miquel
353969, 4571926

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT DE MAS MIQUEL
S. XIX-XX / Contemporània

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

Font
Font
Bo
-----

1.

DESCRIPCIÓ
Les Quinze Fonts del Mas Miquel estan situades a tocar el torrent del Catllar, a prop de l’indret on hi desembocava el
torrent del Titit (actualment canalitzat), a les terres de l’antic Mas Miquel, un lloc tradicional de reunió dels vallencs.
L'espai està constituït per un parc que compren una àmplia zona de vegetació i de la llera del torrent del Catllar, que
limita amb el carrer de Pau Parellada i el passeig de l’Estació. El parc també compren un auditori i altres instal·lacions.
Les 15 fonts, estan disposades una al costat de l’altre al llarg d’un mur decorat amb rajoles ceràmiques.

2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(H)

Sector:

PEU-Torrents
3.

OBSERVACIONS:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

--BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.26
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
V82
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BCIL
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A.INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:
---

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

4.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

146. BCIL / FONTS DE MAS MIQUEL /

V83/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’antic Mas Miquel, que dóna nom al paratge on trobem les 15 fonts era un mas del segle XVIII, aixecat a pocs metres
del torrent, que es mantingué dempeus fins les darreres dècades del segle XX. El Mas Miquel, amb els seus safareigs i
nombroses fonts (que arribaren a sumar fins a 26 canelles), fou un espai de trobada i sociabilitat pels vallencs al llarg
del segle XIX i fins ben entrada la segona meitat del segle XX, un indret d’esbarjo on fins i tot s’hi feien balls.
Inicialment, on ara tenim les 15 fonts tan sols n’hi havia 5, però l’any 1936 aquestes foren transformades i ampliades
fins a 15, passant a ser conegudes com les Quinze Fonts.
Però a partir dels darrers anys de la dècada dels seixanta i dels primers del setanta, el Mas Miquel entrà en
decadència, fins que a la dècada dels vuitanta del segle XX fou enderrocat l’antic mas, els safareigs i la majoria de
fonts. En aquells anys l’espai fou transformat en un parc, a tocar del torrent, en el que es recuperaren les històriques 15
fonts, pràcticament el darrer element que es conserva de l’antic Mas Miquel.
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

147. BCIL / MONUMENTS /

V-M /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
1.Passeig dels Caputxins
2. Plaça Font de la Manxa
3. Plaça dels Quarters
4.Carretera de Montblanc

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

1.353710, 4572512
2.353702, 4572345
3.353779, 4572249
4.353627, 4572365

UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

NOM:

MONUMENT A BONIFÀS
MURAL CERÀMIC
MONUMENT A NARCÍS OLLER
CREU DELS CAIGUTS
MONUMENT ALS TEIXIDORS

ANY/ÈPOCA/ESTIL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Vàries
Bo

4. La Creu dels Caiguts va ser projectada l’any 1942 per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet, fou l’últim
element a incorporar-se a la plaça del Quarter, el projecte d’urbanització de la qual és del mateix arquitecte. El
monument té forma d’obelisc coronat amb una creu i un basament de planta quadrada d’on sobresurten tres pinacles i
una escultura de Josep Busquets, i altres elements ornamentals. El monument estava dedicat inicialment als caiguts
del bàndol franquista, però des de finals dels anys 70 està dedicada a totes les víctimes de la Guerra Civil.
5. El monument als teixidors està situat al basament de la xemeneia de Ca Vallduví. És una ceràmica de Pere Solé.
Inscripció al Monument: "Als teixidors de Valls. En record d'una indústria en altre temps important i ara desapareguda, i
dels homes i dones del tèxtil, que amb el seu esforç varen fer possible el desenvolupament industrial d'aquesta ciutat",
11-09-1982.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Monument a Bonifàs
CATALOGACIÓ

1. Bonifàs. Passeig dels Caputxins.

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2. Mural ceràmic. Font de la Manxa.

ARQUITECTÒNIC
V-M
BCIL
A. INTEGRAL
---

2. Mural Ceràmic

RAONS CATALOGACIÓ:
Monuments històric i commemoratius, ajuden a la preservació de la memòria col·lectiva.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament.

3 . Narcís Oller. Creu dels Caiguts. Plaça del Quarter.

4. Monument als teixidors. Carretera de Montblanc.

INTERVENCIONS

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Pla General d’Ordenació Urbana Municipal PGOU 1987
SÒL URBÀ
Vàries

GESTIÓ:

Vàries

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3. Monument a Narcís Oller

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

147. BCIL / MONUMENTS /
ALTRES DADES

V-M /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

4. Creu dels Caiguts

Projecte de Creu als Caiguts de Josep Maria Vives Castellet.
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del CoAC.

5. Monument als Teixidors

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Fontscaldes (F)

148. BCIL / TALLERS IBÈRICS I FORN DE FONTSCALDES /

F01/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 3, parcel·les vàries
352441, 4577583 (398 m) (Forn de Fontscaldes I, La Coma) (segons e-GIPCI)
352462, 4577409 (380 m) (Forn de Fontscaldes II) (segons e-GIPCI)
352804, 4577555 (372 m) (Parcel·la 241, Polígon 3) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
Vàries (veure plànol)
42677.16 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

FORN IBÈRIC DE FONTSCALDES
Lloc o centre de producció i explotació ceramista / Varis desconegut i altres
Ferro-Ibèric Final
Romà Alt Imperi
Fàcil
-Forn de Fontscaldes I, La Coma: En una zona planera, a l’oest del casc urbà de
Fontscaldes, limita a l’oest amb la carretera N-240 i a l’oest amb el turó del
Bosc de Vives. Camp de vinya.
-Forn de Fontscaldes II: En una zona en vessant, al sud del turó del Bosc de
Vives i a l’est del casc urbà de Fontscaldes. Camps erms, de vinya i bosc de i
blanc.
-Polígon 3, parcel·la 241: Terreny situat a l’est del nucli de Fontscaldes i al
sud-est del camí del Palau de Reig, entre la rasa de Mas de Clusells i el camí
veïnal que segueix el Clot del Cap Negre. Camps erms i bosc de pi.

1.

Regular / Desconegut / Desconegut
--Museu de Valls / Museu d’Arqueologia de Catalunya

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/20000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a / Xt / Xv / 24a

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

990 / 988 / 12333 (23/01/2006)

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.148

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
F01
BCIL
A. INTEGRAL
---

FORN DE FONTSCALDES I, LA COMA:
Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera N-240 en direcció Fontscaldes. A l'alçada del punt
kilomètric 24, 5000, just a la cruïlla que ens permet l'accés a la població de Fontscaldes, cal trencar a la dreta i
circular per un camí asfaltat (PR-C-5) que transcorre paral·lel a la carretera N-240. Cal seguir el camí durant uns 100
metres. L'edifici del forn romà es troba a l'esquerra del camí. L'edifici del forn ocupa un camp de vinya.
Actualment, del forn només se'n conserva la fogaina excavada al terreny natural argilós. Aquest resta protegit per una
petita edificació que el protegeix de l'agressió dels agents atmosfèrics. Ha de suposar-se que la seva estructura seria
similar a altres del Camp de Tarragona, o sigui, un forn d'estructura vertical, i amb dues cambres (una de combustió,
l'altra de cocció). La cambr o laboratori de cocció estaria sostinguda per arcs que actuarien com a "suspensurae" i que
delimitarien la cambra de combustió. Pel que fa a les dimensions aquestes són les seves característiques mètriques:
Mides del forn (preses durant la seva excavació de l'any 1920): -llargada total: 5 m -ample total: 1 m -llargada de la
part coberta: 2,75 m -amplària dels arcs: 0,75 m -llargada de l'espirall del fons: 2,25 m -amplària de l'espirall del fons:
0,25 m -diàmetre dels espiralls dels arcs: 0,10 m -altura dels arcs: 1,25 m.
Pel que fa al descobriment del jaciment, l'any 1916 es descobrí a Fontscaldes una zona amb abundant ceràmica
ibèrica. La troballa fou a conseqüència de la tramesa de fragments de ceràmica de l'historiador Fidel de Moragas va
enviar a l'Institut d'Estudis Catalans, els quals despertaren l'interès immediat de Josep Colominas i d'Agustí Duran i
Sampere. L'excavació, duta a terme per l'IEC no es va realitzar, però, fins el 1920 i constituí la primera excavació d'un
centre de producció ceràmica ibèrica a Catalunya. Es va realitzar un estudi del forn i de les instal·lacions industrials
que es localizaren al voltant. Els materials foren tots enviats a Barcelona i no retornaren mai més a Valls. Acabats els
treballs, el forn va restar temps totalment desprotegit fins que es va bastir una caseta amb cobertura a doble vessant
que el cobria. Aquest cobert, però, l'any 1954 es trobava totalment enrunat i només quedava d'empeus un dels quatre
arcs que formaven la fogaina del forn. Per iniciativa de l'escultor Josep Busquets, a finals dels anys 50, es va refer la
coberta, la qual es va mantenir fins l'any 1993, que se'n va construir una de nova.
A principis dels anys 80 es va produir la troballa fortuïta de nous materials. El primer va ser producte del seguiment
puntual realitzat per la Comissió d'Arqueologia de l'IEV durant la construcció d'un conjunt de pals de conducció
elèctrica que travessava la partida de la Fonteta. Va proporcionar un total de 1.309 fragments ceràmics. Estava format
per materials de formes ja identificades l'any 1920. El segon abocador va ser localitzat a la partida del Serral, durant la
construcció dels fonaments d'un habitatge particular. La principal aportació d'aquest segon conjunt és l'associació de
la producció ceràmica oxidada amb ceràmiques de color gris monocrom que van constituir una novetat tipològica
desconeguda fins llavors.
Durant les prospeccions arqueològiques realitzades als terrenys afectats per la variant N-240 al seu pas per
Fontscaldes i el seguiment de les obres que es van realitzar durant el novembre de 1991, es va identificar un nou tester
de ceràmica ibèrica.
(continua)
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Durant la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en aquest inventari, hom va poder observar la
total abdència d’evidències arqueològiques.

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
D'entre el material recuperat destaquen les porcions de graella o estructura de forn malmesos o amortitzats, abundants
fragments de pedra calcària i noves formes ceràmiques amb decoracions pictòriques que evidenciaven un alt grau
d'evolució artística del taller de Fontscaldes. Destaquen els "kalathoi" d'argiles fines i ben depurades, amb decoracions
pintades amb colors terrosos. Aquestes es distribueixen en frisos decoratius separats per bandes de diferent gruix. Als
frisos superiors apareixen motius basats principalment en estilitzacions vegetals de fulles i volutes acompanyades de
motius secundaris geomètrics. Els frisos inferiors presenten la repetició de la sèrie de semicercles concèntrics. Les
nanses estan decorades amb traços simples i amb un motiu estel·liforme a la part inferior. Finalment, la vora es troba
decorada amb el motiu de dents de llop. També destaquen altres formes com els plats hemisfèrics, els "pithoi" de
doble vora, tapadores, cantimplores, gerres troncocòniques amb ansa i plats plans, tots ells decorats. Una altra peça
significativa trobada en el tester de la N-240 és un fragment de vas plàstic o "askoi" en forma de colom. En resum, els
diversos testers apareguts a la zona de Fontscaldes configuren unes produccions ceràmiques datables entorn el segon
i tercer quart del segle II aC, mentre que les grans dimensions de l'acual forn van lligades a les primeres produccions
de "tegulae" i "lateres" de la zona, amb una cronologia de segona meitat del segle II dC i la primera del segle I aC, en
època ja tardorrepublicana.
Malgrat, doncs, ésser anomenat "ibèric" el forn de Fontscaldes aquest data d'època tardorrepublicana i va ser concebut
per a l'elaboració de material constructiu ceràmic que s'adscriu plenament a la tècnica constructiva típicament romana
(tègula, maons), elements aquests, no presents en l'arquitectura ibèrica. Durant la visita realitzada al jaciment amb
motiu de la seva catalogació en aquest inventari hom va poder observar el regular estat de conservació del forn així
com l'abundant presència de material ceràmic en superfície (fragments d'àmfora, ceràmica comuna ibèrica, dolium i
tègula).
FORN DE FONTSCALDES II:
Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera N-240 en direcció Fontscaldes. A l'alçada del punt
kilomètric 24, 5000, just a la cruïlla que ens permet l'accés a la població de Fontscaldes, cal trencar a la dreta i
circular per un camí asfaltat (PR-C-5) que transcorre paral·lel a la carretera N-240. Cal seguir el camí durant uns 100
metres. El jaciment es troba pròxim al forn de Fontscaldes i es localitza en una zona plana, a l’est del turó del Bosc de
Vives. Es tractaria d’un jaciment amb la presència d’un forn de ceràmica associat al forn iberorromà de Fontscaldes.
Malgrat no s’han localitzat encara les seves estructures, existeixen refèrencies orals sobre la seva existència en una
zona continguda al forn de Fontscaldes. Actualment no s’observa cap tipus d’indici arqueològic que permeti la
localització del forn (aflorament d’estructures, material arqueològic en superfície).
POLÍGON 3, PARCEL·LA 241:
Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera N-240 en direcció Fontscaldes. A l'alçada del punt
kilomètric 24, 5000, just a la cruïlla que ens permet l'accés a la població de Fontscaldes, cal trencar a la dreta i
circular per un camí asfaltat (PR-C-5) que transcorre paral·lel a la carretera N-240. Cal seguir el camí durant uns 300
metres, deixant enrere el forn íberorromà de Fontscaldes i bordejant el turó del Bosc de Vives. El jaciment es situa al
peu del turó i al marge esquerre del camí. Pel que fa als antecedents de la zona en matèria arqueològica, l’any 1920,
durant les excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans del forn de Fontscaldes, ja s’assenyalava aquesta zona ( El
Serral) com a zona potencialment rica arqueològicament. S’hi recollí una important quantitat de ceràmica ibèrica però
s’abandonaren els treballs per manca de temps i recursos. L’any 1988 es recuperaren en aquesta zona un conjunt de
10 carotes “fetes en terracota i destinades a la decoració de parets. Les cares presenten un estil tosc amb incisions i
ressalts que van perfilant les faccions del rostre i el pentinat està realitzat a base d’incisions que van perfilant fileres de
rissos” (E.FABRA, annex dins la “ Memòria arqueològica de la partida Palau de Reig de Dalt. Polígon 3, parcel·la 241.
Fontscaldes ( Valls, Alt Camp)”).
El projecte de construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada en aquesta finca propera, d’altra banda, a jaciments
arqueològics coneguts, va motivar l’any 2000 la realitzaió dels corresponents treballs de delimitació arqueològica.
Aquests van afectar només l’àrea on s’havia d’ubicar el nou edifici i van consistir en dues rases de 18x0,80 metres i de
12,84x0,80 metres i d’una fondària màxima de 1,60 metres. El resultat va ser negatiu pel que fa a la presència
d’estructures i nivells arqueològics in situ. Es va documentar, però, un nivell amb gran quantitat de ceràmica ibèrica i
romana que es va considerar remogut o fora de context apuntant-se la possibilitat que fos resultat de l’alteració, al llarg
del temps, de nivells arqueològics situats en aquest indret o, també que aquests materials procedissin de restes
arqueològiques molt properes. D’entre el material ceràmic documentat destaquen fragments de ceràmica comuna
ibèrica, àmfora ibèrica i romana, material constructiu (tègula) així com vaixella fina de taula (Terra Sigillata Hispànica).

NOTES
Les coordenades UTM (Forn de Fontscaldes I, La Coma) assenyalades pel punt central del jaciment corresponen a les
estructures del forn.

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (1987-23-27 desembre) (Forn de Fontscaldes I, La Coma)
-Tipus: Documentació i prospecció
-Promotors: Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia / Particular (Directors)
-Participans: Luís Carlos Juan i Tovar i Alejandro Bermúdez i Medel
-Motiu: ---Notes: Les despeses foren a càrrec dels directors
ACTUACIÓ 2 (1993-14-30 juny) (Forn de Fontscaldes I, La Coma)
-Tipus: Excavacions: urgència i altres
-Promotors: Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia
-Participans: M.Ester Fabra
-Motiu: Construcció d’un nou edifici de protecció del forn
-Notes: Seguiment arqueològic
ACTUACIÓ 3 (2000-19 maig) (Parcel·la 241, Polígon 3)
-Tipus: Altres
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (M.del Carme Carbonell Muiños)
-Motiu: Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar en una finca inclosa dins la subzona de protecció
arqueològica del Pla d’Ordenació Urbana de Valls
-Notes: Tasques de delimitació arqueològica
ACTUACIÓ 4 (2001-20-22 març) (Parcel·la 241, Polígon 3)
-Tipus: Control i intervenció preventiva
-Promotors: ---Participans: CODEX, S.C.C.L. (M.del Carme Carbonell Muiños)
-Motiu: Projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar en una finca inclosa dins la subzona de protecció
arqueològica del Pla d’Ordenació Urbana de Valls
-Notes: ---
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INFORMACIÓ
Notícies Històriques
-1916, Fidel de Moragues: envia uns fragments de ceràmica ibèrica pintada procedent de Fontscaldes a l’Institut
d’Estudis Catalans. (Forn de Fontscaldes I, La Coma)
-1988, August Clos Revell: féu donació al Museu de Valls de 10 carotes procedents d’aquesta zona (ref.1353 al 1363)
i que havia trobat al fer una rasa. (Parcel·la 241, Polígon 3)
Documentació
Memòries i informes – Informes i memòria intervenció arqueològica 1990, 1991, 1993: Arxiu Àrea de Coneixement i
Recerca. Núm. Reg. 2841
Memòries i informes – Informes i memòria intervenció arqueològica 2000: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
Reg. 2811
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 20, Fontscaldes
352170, 4577343

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2173911CF5727C0001LA
400 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

GESTIÓ:

Ordenació directa

1.

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ESGLÉSIA DE SANT SIMÓ
S.XIV-XIX / Medieval-Contemporània / Gòtic-Barroc
Volumetria específica
Religiós
Religiós
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

L’església parroquial de Sant Simó es troba emplaçada al nucli inicial del poble de Fontscaldes, al número 22 del
carrer de l’Església, amb la façana encarada a una plaça de reduïdes dimensions que es forma a la cruïlla entre el
carrer de l’Església i el de la Font.
El temple és d’una sola nau de quatre trams, amb capelles laterals emmarcades pels contraforts, cor als peus i absis
poligonal. La nau i les capelles i l’absis estan coberts amb voltes apuntades, fet que li dóna una estructura i aparença
pròpia del gòtic tardà. La coberta de la nau central consisteix en una teulada a dues aigües, a excepció de la part de
l’absis, on en té tres, mentre que la coberta de les capelles laterals, situada a menor alçada que la nau central, presenta
una coberta de teula d’una aigua. Els contraforts superen l’alçada de les capelles i recorren les façanes laterals,
emmarcant grans finestrals d’arc de mig punt emmarcats per rajola, fins arribar a pocs metres de la coberta de la nau
central. A excepció de la façana, que està aixecada amb pedra, a la resta de l’edifici fou construït amb una combinació
de maçoneria i l’ús puntual de la rajola.
La façana està formada per tres cossos, que reprodueixen l’estructura interior d’una nau central elevada amb una sèrie
de capelles als dos costats. Amb tot, pel fet d’haver conservat el campanar de l’església anterior, el cos del costat
esquerra tan sols presenta l’arrencada des del cos central, ja que queda immediatament adossat al campanar. Tota la
façana, excepte el tram que correspon al campanar, presenta un sòcol de pedra. El cos central està emmarcat per
cantonades de carreus que el separen dels cossos laterals. Al centre s’hi obre la porta, d’arc apuntat, amb carreus i
dovelles de pedra, aquestes darreres coronades per una motllura de la que sobresurt una creu en el punt més alt. A la
part superior del cos central s’hi obre una rosassa ornamentada amb motllures. Damunt de la rosassa, hi ha una franja
decorativa feta amb carreus, que arrenca de les dues cantonades i emmarca la rosassa amb un arc apuntat. Aquesta
franja està coronada per una motllura ornamental. Uns metres per damunt d’aquest arc apuntat hi tenim el coronament
de la façana, amb una cornisa amb motllures, que acaba amb una mènsula a cada extrem de la façana. El cos lateral
dret té una finestra d’arc de mig punt, amb brancals i dovelles de carreus, amb una motllura decorativa que ressegueix
l’arc. Aquest cos també està coronat per una cornisa amb motllures.
(continua)
INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 173/2450 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.145

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
F02
BCIL
A. INTEGRAL
---

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edifici i el campanar.

3.
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ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
En el cos lateral esquerre hi trobem el campanar, que ocupa l’espai de la primera capella d’aquell costat. D’estil
barroc, presenta una base de planta quadrada, amb cantonades de carreus, i tot seguit, dos cossos vuitavats. La part
inferior, de planta quadrada i construïda amb maçoneria i carreus, estava inicialment enllaçada amb l’església anterior,
que tenia una alçada molt inferior a la que presenta l’església actual. En el primer cos vuitavat, construït amb maons, hi
trobem les quatre obertures d’arc de mig punt de les campanes, les quals estan emmarcades per unes pilastres
decoratives. Aquest cos també està ornamentat amb diverses motllures i cornises, i presenta a la part superior un
coronament emmarcat per dues cornises, amb ull de bou allargat damunt de l’eix que segueix cada finestra de les
campanes. El segon cos vuitavat, de menor amplada que el primer, també obre una finestra d’arc de mig punt seguint
els eixos fixats per les obertures inferiors, i està coronat per una coberta piramidal de rajola ceràmica vidriada.
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
Disposem de molt poques dades de l’església inicial de Fontscaldes, la qual segurament ja estava sota l’advocació de
Sant Simó. La tenim documentada a inicis del segle XV, tot i que segurament era més antiga. Probablement es tractava
d’una petita església romànica, que s’aixecava a l’indret on ara hi trobem l’església actual. Posteriorment, en època
moderna, la deurien ampliar o construir de nou, i li aixecaren el campanar, d’estil barroc, que encara conserva. Des
dels seus orígens, Sant Simó era una parròquia sufragània de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, regida per un
vicari.
Finalment, a les darreries del segle XIX, reformaren l’església ampliant-la considerablement, o bé la construïren de
nova planta, tal com es pot constatar a la façana i a l’absis (aquest darrer s’edificà damunt de terres de la finca de Ca
Gallissà-Colubí). L’obra nova, neogòtica, va conservar el campanar de l’antiga església adossat a l’esquerra de la
façana. La nova església parroquial de Sant Simó va ser beneïda el 12 de juliol de 1896, quan n’era rector mossèn Pau
Vives.

4.

1.

2. Pere Català Pic / AMV – Col·lecció Pere Català Pic
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segle XIX, Vol. V de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

150. BCIL / CA L’ANTON /

F03/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font 4, Fontscaldes
352203, 4577352

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2273205CF5727C0001WA
445 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca l’Anton, el número 4 del carrer de la Font de Fontscaldes, fa cantonada amb aquest mateix carrer, al
qual donen la façana principal i la lateral. L’immoble, presenta una planta aproximadament rectangular, amb un cos
afegit amb un porxo en planta baixa a la part posterior, que dóna als terrenys que té darrera la casa. L’extrem esquerre
de la façana té una fondària de planta menor que la resta de l’edifici, i presenta al darrera un pati interior que va
resseguint el mur de tancament lateral d’aquell costat de la resta de la casa, fins enllaçar amb els terrenys que hi ha a
la part posterior de l’edifici. Possiblement, aquest cos de l’extrem esquerre de la façana havia format part inicialment
d’un altre edifici veí (tal com ens indica el fet de que a la façana s’entreveu una antiga cantonada que separava ambdós
edificis). La coberta de Ca l’Antòn consisteix en una teulada de teules a dues aigües, que van descendent cap a la
façana principal i cap a la façana posterior, respectivament.
Ca l’Anton està distribuït en una planta baixa (tot i que és possible que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i un
primer pis, pel que fa a la façana principal, mentre que la meitat posterior presenta un segon pis d’alçada. El porxo que
té adossat a aquesta darrera façana, tan sols presenta planta baixa. La façana principal, presenta diverses obertures que
no segueixen cap composició simètrica, fruit de les diverses reformes que ha anat patint aquesta gran casa pairal. Així,
a la planta baixa s’hi obren tres finestres de llinda recta i el portal d’entrada, d’arc de mig punt, amb brancals i dovelles
de pedra, mentre que al primer pis hi ha dues finestres i dos balcons amb baranes de ferro senzilles i portes
balconeres de llinda recta. Damunt del segon pis hi tenim una cambra d’aire, aixecada amb maons, on hi ha tres
petites obertures amb forma de rombe. La façana està coronada per una cornisa amb motllures, de la que sobresurten
tres canals metàl·liques ornamentades. Totes les obertures, a excepció de la porta, estan emmarcades per una franja
llisa arrebossada, mentre que actualment, els paraments de la façana estan completament a la vista, fet que ens permet
observar que està aixecada principalment amb maçoneria, però també amb l’ús de maons en algunes zones. La
cantonada és de carreus, així com la cantonada que dóna a la façana posterior. A la façana lateral s’hi obren tres petites
finestres, i ha quedat a la vista un gran arc de mig punt de descàrrega fet amb maons. Les finestres de la façana
posterior també són de llinda recta.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA L’ANTON
S.XIV-XIX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

2.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.146

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
F03
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes, i
l’estructura bàsica interior.
¬ No es permet la remunta

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes amb tots els seus elements, especialment les obertures, portalada, arc de mig
punt, cantonada de carreus, gàrgoles; així com textures i cromatismes.
Es protegeix també la volumetria general i l’estructura bàsica interior. De l’interior es protegeixen també, totes les
restes medievals que hi puguin haver.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeixen els elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de
plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
DESEMBRE 2018

150. BCIL / CA L’ANTON /

F03/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
L’edifici de Ca l’Antòn està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, prop de la cruïlla del carrer de la Font amb el
de l’Església, en un espai que estava edificat en època medieval. L’origen de Ca l’Antòn el tenim en les cases que
s’aixecaven en aquest indret en època medieval, de les quals en conserva restes, com és el cas del portal d’entrada (tot
i que també pot ser que correspongui als segles XVI o XVII), així com segurament part dels seus murs. L’edifici
correspon a una casa pairal que s’anà ampliant al llarg dels segles, adquirint definitivament l’estructura que presenta
actualment a la segona meitat del segle XIX. Amb tot, l’aspecte que mostra la façana principal, sense arrebossat,
correspon a una reforma del segle XX.
Bibliografia
3.

MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
DESEMBRE 2018

151. BCIL / CA SIMÓ /

F08/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Esglèsia 23, Fontscaldes
352180, 4577363

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274421CF5727C0001DA
332 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Simó, el número 23 del carrer de l’Església de Fontscaldes, fa cantonada amb el carrer de la Font (on
correspon al número 1B), amb el que forma una plaça de reduïdes dimensions davant de la façana de l’església.
L’immoble, presenta una planta de rectangle irregular, degut a que la façana de la part de la casa que està encarada a
l’església retrocedeix uns metres respecte a la resta de la façana del carrer de l’Església, per tal d’emmarcar la petita
plaça abans esmentada. La coberta de Ca Simó consisteix en una teulada de teules a dues aigües, que van descendent
cap a la façana principal i cap a la façana posterior, respectivament.
L’edifici està distribuït en una planta baixa (tot i que és possible que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i dos
pisos superiors, el darrer dels quals correspon a les golfes. Tota les façanes segueixen aquesta distribució excepte els
darrers metres de la façana del carrer de l’Església, quan forma la cantonada amb la placeta i al llarg dels pocs metres
que formen el costat lateral d’aquesta, on el segon pis està substituït per un terrat.
La façana del carrer de l’Església presenta, a la planta baixa, d’esquerra a dreta un portal amb brancals de pedra i llinda
recta (amb un arc de descàrrega de rajola al damunt), a tocar de la primera cantonada de carreus de l’edifici, mentre
que gairebé a l’altre extrem de la façana hi obre una finestra de llinda recta de reduïdes dimensions. Al primer pis hi
tenim quatre finestres de llinda recta, tot i que inicialment tenien una major alçada (ara estan retallades per la seva part
superior), i el coronament lleugerament còncau propi del segle XVIII, tal com es pot reconèixer a la paret, a la part
superior de les finestres originals que resta tapiada. En el segon pis s’hi obren quatre petites finestres d’arc escarser de
rajola, amb impostes, que donen a les golfes i segueixen els eixos compositius fixats per les finestres del primer pis.
Immediatament al damunt d’aquestes finestres hi tenim el ràfec de la teulada, també del segle XVIII. La cantonada amb
la petita plaça està aixecada amb carreus i té als peus una pedra de grans dimensions. La façana del costat curt de la
plaça té un portal d’arc rebaixat, amb brancals i dovelles de pedra (a la dovella central hi ha la data 1859 incisa) a la
planta baixa i un balcó corregut al primer pis, amb barana de ferro ornamentada i una porta balconera de llinda recta.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

CAN SIMÓ
S.XIV-XIX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

2.

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.147

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
F08
BCIL
B. PARCIAL
---

1.

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes, i
l’estructura bàsica interior.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de tots els vestigis d’origen medieval.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les façanes amb tots els seus elements originals, especialment les obertures, portalades,
cantonada de carreus, parets de tàpia, pedrissos...; així com textures i cromatismes.
Es protegeix també la volumetria general i l’estructura bàsica interior. De l’interior es protegeixen totes les restes
medievals que hi puguin haver.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament
de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.
¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

151. BCIL / CA SIMÓ /

F08/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana que dóna a l’església té, a la planta baixa, un portal d’arc rebaixat amb brancals i dovelles de pedra, amb un
pedrís a cada costat dels seus peus, i una finestra de llinda recta amb reixa de ferro. En el primer pis hi ha un balcó
corregut que correspon a la continuació del balcó de la façana del costat de la plaça, i tot seguit una finestra, que com
la porta balconera, també és de llinda recta. Al segon pis s’hi obre una finestra amb llinda de fusta. Damunt d’aquesta
hi trobem el ràfec de la teulada, que va ser refet quan, fa uns anys, restauraren aquesta part de l’edifici. Finalment, la
façana lateral del carrer de la Font té una finestra als baixos i una al primer pis, ambdues de llinda recta, i dues
finestres d’arc rebaixat al segon pis.
Les façanes que donen a la reduïda plaça i al carrer de la Font, han estat restaurades fa uns anys i presenten un
arrebossat uniforme, mentre que les finestres i portes balconeres dels baixos i primer pis estan emmarcades amb una
franja decorativa llisa. Totes les cantonades de les façanes són de carreus, mentre que les parets estan aixecades
principalment amb maçoneria.
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
Ca Simó està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, a la cruïlla del carrer de la Font amb el de l’Església, en un
espai que estava edificat en època medieval. L’origen de Ca Simó el tenim en les cases que s’aixecaven en aquest
indret en època medieval, de les quals segurament en conserva restes, entre les que s’hi deuen comptar bona part dels
seus murs. L’edifici correspon a una casa pairal que s’anà ampliant al llarg dels segles, adquirint definitivament
l’estructura que presenta actualment al segle XVIII (època a la que correspon la façana del carrer de l’Església), mentre
que l’any 1859 les façanes que donen a la plaça foren transformades. Així, les portes que s’hi obren daten d’aquell any,
tal com consta a la dovella central de l’arc de la porta de la façana lateral. Amb tot, l’aspecte que mostren actualment
les façanes de la placeta i del carrer de la Font, corresponen a una reforma realitzada fa uns anys.

4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

5.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

152. BCIL / CARRER DE LA FONT 1 /

F07/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font 1. Fontscaldes.
352191, 4577365

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274420CF5727C0001RA
50 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DE LA FONT 1
S.XIII-XIV-XVIII / Medieval - Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge
Cap
Dolent - Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El número 1 del carrer de la Font de Fontscaldes, és un habitatge unifamiliar que té la façana principal en aquest carrer,
mentre que la façana lateral recorre un passatge d’aquest carrer que condueix a una altra finca. L’immoble, de planta
rectangular, consta de planta baixa, entresol i primer pis. La coberta, parcialment enfonsada, és a dues aigües, que va
descendent respectivament cap a la façana principal i el mur posterior de la casa.
La planta baixa de la façana principal presenta, d’esquerra a dreta, un portal d’entrada amb brancals de pedra i un arc
rebaixat fet amb rajola que substitueix l’arc de mig punt de dovelles de pedra que hi havia originàriament, i una petita
obertura amb forma d’espitllera. A l’entresol tan sols hi ha un balcó de curta volada, amb barana de ferro senzilla i
porta balconera de llinda recta, damunt mateix de l’espitllera de la planta baixa. Al primer pis s’hi obren dues finestres
de llinda recta. Immediatament al damunt hi tenim el ràfec de la teulada, del segle XVIII.
La cantonada, aixecada completament amb carreus, dóna pas a la façana laterals, on hi trobem dues finestres de llinda
recta, una damunt de l’altra, a l’alçada de l’entresol i del primer pis, respectivament. A l’interior de l’edifici hi destaca
un arc gòtic que uneix els dos costats laterals a la part central de l’edifici. Els murs d’aquest immoble estan aixecats
principalment amb maçoneria i carreus.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES

1.

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F07
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, i de la barbacana.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de l’arc gòtic interior.

2.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, l’obertura de noves finestres al passatge,
sempre que el seu ús així ho requereixi i que segueixi la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté gran part dels elements originals.

¬ No es permet la remunta

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació i les façanes i tots eles seus elements originals.
Especialment obertures, portalada, barbacana, cantonada de carreus, parets originals, brancals i llindes, elements de
pedra i forja.
Pel que fa a l’interior es protegeix íntegrament l’arc gòtic.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

152. BCIL / CARRER DE LA FONT 1 /

F07/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
En número 1 del carrer de la Font està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, prop de la cruïlla del carrer de la
Font amb el de l’Església, en un espai que estava edificat en època medieval. De fet, aquest immoble correspon a una
casa medieval, que encara manté les parets i l’estructura interna original. Així, inicialment tan sols comptava amb una
planta baixa que tenia el sostre suportat per l’arc gòtic que s’hi conserva, i un pis superior. Però posteriorment, al segle
XVIII o XIX dividiren l’alçada de la planta baixa d’aquest habitatge, en incorporar-hi un pis entresol, mitjançant
l’aixecament d’un pilar al centre de la casa per suportar el nou sostre de la planta baixa. Pel que fa a les parets
exteriors, aquestes són les originals medievals, així com la porta, parcialment modificada posteriorment. Les finestres
actuals, tret de la porta balconera de l’entresol, coincideixen amb les que tenia l’edifici medieval (tot i que algunes
d’elles presenten modificacions posteriors).
Aquest edifici que ha fet funció d’habitatge unifamiliar des dels segles XIII o XIV, és possiblement l’edifici d’època
medieval millor conservat que hi ha a Fontscaldes. Actualment es troba en estat de ruïna, però manté totes les
estructures medievals senceres.

4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
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153. BCIL / CARRER DE LA FONT 7 /

F06/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font 7, Fontscaldes
352208, 4577389

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274418CF5727C0001DA
436 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8b5

GESTIÓ:

Ordenació directa

1.

DESCRIPCIÓ
El número 7 del carrer de la Font de Fontscaldes, que actualment correspon al restaurant Masia Fontscaldes, és una
antiga casa pairal, que ocupa un extrem d’una branca del carrer de la Font que no té sortida. L’immoble, de planta
rectangular, té la façana principal encarada al carrer de la Font, on, al costat esquerra hi té un pati delimitat per un mur
a cada extrem. La façana posterior i la lateral esquerra (així com el mur que tanca aquell extrem del pati que hi ha
davant de la façana principal) formen part dels límits del nucli històric de Fontscaldes.
L’edifici presenta dos cossos principals, fruit de la unió de dues cases (o a una ampliació de l’edifici que ocupa la part
central i dreta de l’immoble). Així, a el cos que compren el costat esquerra està format per baixos (tot i que és possible
que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i primer pis, mentre que la resta de l’immoble presenta planta baixa i dos
pisos superiors, en els que el segon correspon a les antigues golfes. Ambdós cossos estan coberts per una teulada a
dues aigües que va descendent cap a la façana principal i la posterior. A més, l’edifici compta amb algunes
dependències annexes adossades al mur posterior i a la façana lateral dreta, que tan sols compten amb planta baixa.
La façana principal dels dos cossos està unificada, malgrat que el cos de l’esquerra té una alçada inferior al de la dreta.
Així, al cos esquerra, que dóna al pati que hi ha davant de la façana, hi trobem una porta amb brancals de pedra, a la
que s’accedeix després de pujar uns esglaons, mentre que al primer pis, damunt de la porta, hi ha una finestra amb
una llinda lleugerament còncava pròpia del segle XVIII. A sobre de la finestra hi trobem el ràfec de la teulada. El segon
cos, el principal, presenta a la planta baixa, d’esquerra a dreta, una finestra de llinda recta, i el portal d’entrada, d’arc
de mig punt amb brancals i dovelles de pedra. Aquest portal està encarat directament al tram de carrer de la Font que
arriba fins davant de l’edifici. Al primer pis hi tenim dos balcons, amb baranes senzilles i portes balconeres de llinda
recta i una finestra, també de llinda recta, mentre que a les golfes s’hi obren quatre finestres de reduïdes dimensions,
amb llindes de fusta. La façana està coronada pel ràfec de la teulada, que enllaça amb el ràfec del número 9 del carrer
de la Font. Ambdós presenten unes característiques pròpies del segle XVIII.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER DE LA FONT 7
S.XVI-XVIII-XIX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Restauració
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

2.

CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F06
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes, i
l’estructura bàsica interior.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de tots els vestigis d’origen medieval.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté gran part dels elements originals.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació i les façanes i tots els seus elements originals.
Especialment obertures, portalades, barbacana, carreus, parets originals, brancals i llindes, elements de pedra i forja.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
De l’interior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir. No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix
si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i
detall.

¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

153. BCIL / CARRER DE LA FONT 7 /

F06/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
També cal destacar la presència de nombrosos carreus, combinats amb l’ús de la maçoneria en la construcció de la
façana del cos dret. Així actualment es pot apreciar algunes parts de la façana on hi ha un elevat nombre de carreus,
com és el cas del portal d’entrada, i de l’antiga cantonada que separava l’antiga casa que forma aquest cos, de la que
hi ha al costat esquerre.
Pel que fa a al resta de façanes, també trobem finestres a la façana posterior. En aquest cas, al cos de l’esquerra hi ha
una finestra a la planta baixa i una altra al primer pis, mentre que al cos de la dreta se n’hi obren dues a l’alçada del
primer pis.
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
L’edifici del carrer de la Font 7, està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes. Concretament els seus murs
posteriors, així com el mur de tancament del pati que té al davant, formen part dels límits d’aquest extrem del nucli de
Fontscaldes des de l’època medieval fins la segona meitat del segle XX. Aquest immoble és d’origen medieval, com
s’entreveu en alguns elements que conserva a la vista, cas del portal d’arc de mig punt (tot i que també pot ser que
correspongui als segles XVI o XVII) i dels fragments de mur aixecats amb carreus. Possiblement el seu interior conservi
altres restes. L’edifici correspon a una casa pairal que s’anà ampliant al llarg dels segles, adquirint definitivament
l’estructura que presenta actualment al segle XVIII, tot i que el seu interior va ser modificat parcialment per adaptar-lo a
la funció de local de restauració que encara manté.

4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5.

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

154. BCIL / CA GALLISSÀ-COLUBÍ (CA L’OCTAVI) /

F09/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 14, Fontscaldes
352147, 4577369

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2173907CF5727C0001PA
185 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Ca Gallissà – Colubí, el número 14 del carrer de l’Església de Fontscaldes, és una casa de família benestant, de planta
de rectangular. La finca també compren uns terrenys a la part posterior de l’edifici, que s’estenen per darrera de la
resta de cases d’aquest carrer fins arribar a l’església. Ca Gallissà – Colubí té la façana principal encarada al carrer de
l’Església, i una façana posterior porxada que dóna als jardins i terrenys de la finca. La coberta consisteix en una
teulada de teules a dues aigües, que van descendent cap a les dues façanes.
L’edifici està distribuït en una planta baixa i dos pisos superiors, el darrer dels quals correspon a les golfes. A l’extrem
dret (respecte a la façana principal) del carener de la teulada, hi sobresurt un mirador en forma de torre de planta
rectangular que corona la casa.
La façana del carrer de l’Església, presenta tres eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa, que han
estat lleugerament alterats amb l’obertura en un segon moment d’una porta d’arc de mig punt a l’extrem esquerre de la
façana. Així, a més de la mencionada porta, a la planta baixa, hi trobem un portal d’arc rebaixat amb brancals i dovelles
de pedra, en el que la dovella central està decorada amb una voluta. Aquest portal, que correspon a l’eix compositiu
central, té a cada costat una finestra de llinda recta emmarcada amb carreus i amb una reixa de ferro ornamentada. Una
cornisa imposta separa el primer pis del segon, on hi trobem, al centre un balcó, en el que la llosa ressegueix la
imposta, amb una barana de ferro forjat ornamentada, on hi trobem la data 1860 i les inicials JBC. La porta balconera,
de llinda recta, està emmarcada per carreus. A cada costat s’hi obren dues finestres de llinda recta, també emmarcades
per carreus, amb un ampit sobresortint amb mènsules, i amb balustres a la part inferior. Una segona imposta, separa el
primer pis del segon, on hi ha tres finestres d’arc de mig punt de dimensions més reduïdes que les dels altres pisos.
La façana està coronada per una cornisa amb motllures i vuit mènsules de reduïdes dimensions, que suporta una
barana que combina mur llis amb balustres. De la cornisa del coronament de la façana sobresurten tres canaleres
metàl·liques ornamentades.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA GALLISSÀ-COLUBÍ
S.XIX (1860) / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

2.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F09
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes, i
l’estructura bàsica interior.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles millores d’accessibilitat i habitabilitat ,
sempre que el seu ús així ho requereixi.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté gran part dels elements originals.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació i les façanes i tots els seus elements originals.
Especialment obertures, portalades, barbacana, carreus, parets originals, brancals i llindes, elements de pedra i forja.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
De l’interior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir. No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix
si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i
detall.

3.
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154. BCIL / CA GALLISSÀ-COLUBÍ (CA L’OCTAVI) /

F09/
Arxius

ALTRES DADES

Arxiu Municipal de Valls (AMV)

DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana posterior està formada per un porxo obert a la planta baixa i al primer pis (tot i que aquest darrer va ser tancat
amb vidres en una reforma posterior de l’edifici), en canvi, el segon pis, no hi té cap obertura, degut a que les golfes
deuen tenir molt poca alçada en arribar a aquella façana. El porxo de la planta baixa consisteix en tres arcs apuntats,
suportats per pilars amb impostes, i per les dues cantonades de carreus que emmarquen els dos costats de la façana.
Una imposta separa el porxo de la planta baixa del que hi ha al primer pis, que reprodueix el que trobem al pis inferior,
amb l’afegitó d’unes baranes de ferro ornamentades. Finalment, una cornisa suporta l’ampit que corona la façana.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Vivenda unifamiliar entre mitgeres. Té planta, pis, golfes i terrat. La planta baixa presenta, al centre, una gran porta d'arc
rebaixat amb voluta a la clau i dues finestres rectangulars als costats. Una imposta separa la planta baixa del primer
pis, on hi ha 3 obertures adintellades la central dóna a un balcó amb balaustres i tenen ampit sobresurtint. Una altre
imposta separa aquest pis de les golfes, on es troben 3 obertures d'arc de mig punt. Damunt, hi ha una cornisa amb
vuit petites volutes decoratives. L'edifici es corona amb una barana amb balaustres de diferents tipus. L'obra és de
pedra i mamposteria, arrebossada. Hi ha restes de pintures a tota la façana.
L'edifici es va construir l'any 1860, com consta en el treball de forja del balcó del primer pis. La seva ubicació, al
carrer de l'Església i proper a aquesta, així com la seva tipologia en relació a la resta de contruccions del poble, el
caracteritzen orginalment com a habitatge d'una família notable. Els actuals propietaris, dedicats al conreu de les
terres, segueixen residint-hi, tot i que la casa ha perdut el seu paper de representació.
L'edifici ha estat recentment restaurat. Algunes obertures han experimentat diversses modificacions. Sembla que
l'habitatge és parcialmetn utilitzat com a segona residència.

4.

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
Ca Gallissà – Colubí està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, al carrer de l’Església, a l’antic camí de Valls a
Montblanc, en un espai que estava edificat en època medieval. L’origen de l’edifici actual cal trobar-lo en el cap de
casa d’una família benestant vallenc, Baltasar de Colubí Massot, casat amb Francisca Gallissà, pubilla d’una de les
cases benestants vallenques. Baltasar de Colubí fou un militar i polític que ocupà el càrrec de diputat a Corts pel
districte de Tarragona la legislatura 1850-1851, i pel de Valls els anys 1857 i 1858. L’any 1860 Baltasar de Colubí
comprà uns terrenys al carrer de l’Església de Fontscaldes (que possiblement estaven edificats), per construir-hi de
nova planta una casa d’estiueig per la seva família. L’edifici fou projectat per l’arquitecte tarragoní Ignasi Jordà, que
combinà l’ús d’elements neoclàssics a la façana principal, amb altres neogòtics a la façana posterior. Fins la mort de
Baltasar de Colubí, l’any 1879, aquesta casa va acollir als estius festes i trobades amb personalitats del món de la
cultura, política i societat d’aquells anys. Posteriorment la família Colubí – Gallissà continuà fent ús de l’edifici com a
casa d’estiueig.
Durant la Guerra Civil del 1936-1939, la casa fou confiscada i reconvertida en una sala de festes per la població,
després d’enderrocar els envans del primer pis per obrir-hi una gran sala. En acabar la guerra l’edifici tornà a mans de
la família propietaria, que als anys quaranta la va acabar venent al matrimoni de Fontscaldes format per Josep Figueras
Magriñà i Cinta Solé Cortès. Aquest fet va portar a que la casa passés a ser coneguda com a Ca la Cinta, i
posteriorment com a ca l’Octavi, un dels fills d’aquest matrimoni. Aquesta família encara en manté la propietat.

1.

2.

5.

3.
1.2.3. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

Bibliografia
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155. BCIL / CARRER MAJOR 1 /

F15/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major 1, Fontscaldes
352173, 4577469

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274439CF5727C0001PA
313 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CADASTRAL 1/1000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
6e

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER MAJOR 1
S.XX / Contemporània / Noucentista
Edifici Aïllat
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

DESCRIPCIÓ

1.

El número 1 del carrer Major de Fontscaldes correspon a un habitatge amb façana encarada a aquest carrer, l’antiga
carretera de Valls a Montblanc. De planta aproximadament quadrada, ha estat ampliat en una reforma feta en els darrers
anys amb un cos afegit al costat esquerra, que ha modificat considerablement l’estructura original de l’edifici.
L’immoble està format per una planta baixa que s’aixeca a una rasant més elevada que la del carrer, i està cobert per un
terrat, d’on sobresurt, a la meitat posterior, una torreta de planta quadrada que originàriament devia fer funció de
mirador. L’edifici té un cos afegit al costat dret, on hi ha les escales exteriors que ascendeixen al terrat.
Aquesta antiga casa d’estiueig té la façana endarrerida uns metres respecte a l’alineació de la façana del carrer, on hi
aixeca una tanca que combina l’ús de la maçoneria amb la rajola, amb dos pilars coronats per rajoles de ceràmica
vidriada, que emmarquen la porta, que dóna accés al reduït pati que hi ha davant de la façana de l’habitatge. Aquesta
darrera presenta un porxo sortint semicircular a l’alçada de l’actual centre de la façana (i que abans de l’afegit del cos
de l’esquerra, corresponia a l’extrem esquerra de la façana), al que s’accedeix per una escala. El porxo està sostingut
per sis columnes que formen cinc arcs de mig punt, que suporten un coronament en el que hi destaca, emmarcat entre
impostes, un fris amb rajoles vidriades d’estètica propera a l’art decó. El porxo emmarca la porta d’accés a la planta
baixa, mentre que la dreta d’aquesta s’hi obren tres portes balconeres d’arc de mig punt amb balcons de molt curta
volada i baranes de ferro ornamentades, que presenten formes sinuoses. Al cos afegit recentment a l’esquerra de la
façana hi han fet dues obertures amb forma d’arc de mig punt, aproximadament a l’alçada dels arcs de les finestres de
l’altre costat del porxo, per tal de intentar donar una certa simetria a la façana amb la incorporació d’aquest cos afegit.
El cos original de l’edifici té la façana principal (i amb ella el porxo semicircular) coronada amb un ampit en forma de
merlets decorats amb motllures, que emmarquen baranes de ferro ornamentades i de formes sinuoses. L’edifici
presenta les façanes arrebossades i pintades de blanc i blau.

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
F15
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de l’envolvent (façanes i cobertes) de l’edifici noucentista i tots els seus
elements.
¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’inspiració noucentista i art decó.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació noucentista, les façanes d’aquesta època i tots els seus
elements originals.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

155. BCIL / CARRER MAJOR 1 /

F15/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
A la segona meitat del segle XIX, la construcció de la carretera de Tarragona a Montblanc per l’actual Coll de Lilla, que
travessa Fontscaldes, va provocar la creació d’un nou eix de creixement urbanístic. Així al llarg de les darreres dècades
del segle XIX i de gran part del segle XX, s’anaren aixecant edificis al llarg dels dos costats d’aquesta carretera,
convertida actualment en el carrer Major.
El número 1 del carrer Major fou un dels edificis que s’aixecà als peus de la carretera, concretament a l’extrem del
nucli urbà, abans de sortir en direcció a Montblanc. Aquest edifici fou construït a les primeres dècades del segle XX
com a casa d’estiueig d’una família, seguint formes estilístiques properes al noucentisme i “l’art decó”. Darrerament
ha estat modificat amb l’afegitó de dos cossos laterals que han alterat considerablement la seva estructura original.
Amb tot l’antiga casa d’estiueig s’ha conservat sencera.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.

1.2.3. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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156. BCIL / CONJUNT COLONIAL DE FONTSCALDES /

F-17/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Major 2-8. Fontscaldes.
352130, 4577437

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2174202CF5727C / 2174203CF5727C
2174204CF5727C / 2174205CF5727C
156m² / 210m² / 217m² / 196m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
El conjunt colonial de Fontscaldes, té la façana principal al carrer Major, on compren els números 2-8, mentre que la
seva part posterior correspon als números 1-7 del carrer de Sant Isidre. El conjunt està constituït per un total de quatre
edificis adossats, que corresponen a les darreres cases del costat esquerra del carrer Major d’aquest nucli urbà (l’antic
traçat de la carretera de Valls a Montblanc), sortint en direcció a Montblanc. Cadascun d’aquests edificis és de planta
rectangular, i està format per l’habitatge, de planta baixa, dos pisos superiors i coberta a dues aigües (encarada a les
dues façanes de l’edifici), que està situat a la meitat més propera al carrer Major, un pati interior que hi té al darrera i
que el separa d’un cobert destinat a magatzem, corral o establia, que ocupa la part més propera al carrer de Sant Isidre.
Aquest cos posterior, d’una sola planta i originàriament amb una coberta de teules, tan sols presentava alguna
espitllera o finestra de reduïdes dimensions, i en tot cas una porta estreta pel pas de persones, a la façana del carrer de
Sant Isidre, tot i que amb el pas dels anys, s’hi han obert diverses portes per facilitar el pas de vehicles als magatzems.
La façana dels habitatges 4-8, és simètrica, estructurada en tres eixos compositius fixats per les obertures de la planta
baixa. Aquestes consisteixen en un portal d’arc rebaixat al centre, i una finestra de llinda recta, amb reixa, a cada costat.
El primer pis presenta una finestra de llinda recta a cada costat i una porta balconera de llinda recta al centre, amb un
balcó amb barana de ferro sense ornamentar. El segon pis reprodueix les mateixes obertures que el primer, però amb
el balcó és d’una volada més curta. Finalment, la cornisa (que forma una unitat amb les façanes dels quatre edificis),
amb motllures, de la teulada, corona la façana. Els edificis estan separats per una pilastra de maons que ressegueix en
alçada tota la façana. Cal dir que, a excepció del número 8, la resta de façanes han sofert alguna reforma, que
principalment han afectat el portal central, i que han transformat en una porta la finestra del costat dret. Pel que fa al
número 2, aquest tan sols presenta dos eixos compositius, amb la porta, de llinda recta (com la resta d’obertures de

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CONJUNT COLONIAL DE FONTSCALDES. CARRER MAJOR 2-8.
S. XIX-XX / Contemporània
Edificis entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
F17
BCIL
B. PARCIAL

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores justificades de l’accessibilitat i de
les condicions d’habitabilitat.
¬ Substitució justificada de les fusteries originals que queden per millorar l’eficiència energètica. Les fusteries
exteriors hauran de mantenir el formalisme original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació, estructura bàsica interior i relació de plantes del cos
edificat del carrer Major. Es protegeix també íntegrament la façana dels edificis, eixos compositius i obertures,
muntants d’obra vista, cornisa superior i tots els elements originals.
Es recomana substituir el morter monocapa i els emmarcats de finestres pel material i cromatisme original. S’hauran
de recuperar el muntant d’obra vista.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Es recomana substituir el morter monocapa i els emmarcats de finestres pel material i cromatisme original. S’haurà
de recuperar el muntant d’obra vista del límit dret.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i de detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

156. BCIL / CONJUNT COLONIAL DE FONTSCALDES /

F-17/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
l’edifici), al costat esquerra i una finestra al dret. Al primer pis hi ha una porta balconera, amb balcó amb barana de
ferro senzilla i una finestra, i al segon, hi trobem les mateixes obertures, però amb un balcó de menor volada, com la
resta de les façanes del conjunt colonial. La façana del número 2 ha estat restaurada amb la incorporació d’una franja
ornamental pintada emmarcant les obertures, seguint un dels models típics de les darreries del segle XIX i d’inicis del
XX.
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.

4.

A la segona meitat del segle XIX, la construcció de la carretera de Tarragona a Montblanc per l’actual Coll de Lilla, que
travessa Fontscaldes, va provocar la creació d’un nou eix de creixement urbanístic. Així al llarg de les darreres dècades
del segle XIX i de gran part del segle XX, s’anaren aixecant edificis al llarg dels dos costats d’aquesta carretera,
convertida actualment en el carrer Major.
Entre els edificis que s’aixecaren encarats a la carretera hi trobem un conjunt de quatre habitatges adossats, que
datarien dels darrers anys del segle XIX (tot i que també podrien ser dels primers del XX), que corresponen a un petit
conjunt colonial, destinat a l’habitatge de les famílies dels treballadors d’una indústria. Sembla ser que aquests conjunt
estaria lligat a l’existència d’una indústria de producció de calç, situada a uns 300 metres d’aquelles cases, a les
afores de Fontscaldes. Aquesta empresa industrial, que comptava amb diversos forns destinats a la producció de calç,
possiblement fou construïda als darrers anys del segle XIX i estigué en funcionament fins ben entrat el segle XX. Una
vegada va tancar l’empresa, els edificis del conjunt colonial varen seguir fent la funció d’habitatges.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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157. BCIL / CASAL SOCIAL /

F14/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major 10, Fontscaldes
352108, 4577424

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2174206CF5727C0001QA
389 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

1.

DESCRIPCIÓ
El Casal Social de Fontscaldes, número 10 del carrer de Major de Fontscaldes, forma una cantonada entre aquest
carrer, on té la façana principal, el carrer de l’Església i el carrer de Sant Isidre. L’edifici és de planta rectangular, amb
un porxo central d’accés al davant i un pati posterior tancat per un mur. Consta de planta baixa, formada per dues naus
(la que limita a la façana posterior de l’edifici presenta unes dimensions molt més reduïdes respecte a l’altra nau) amb
coberta de teulada de teules a dues aigües, mentre que a l’extrem dret, l’immoble també disposa d’un primer pis amb
coberta a dues aigües, que segueix la mateixa orientació que la resta de cobertes: va descendent cap a la façana
principal i la posterior. A la part posterior de l’edifici hi ha un magatzem en planta baixa, que ressegueix la línia de
paret mitgera amb el número 7 del carrer de Sant Isidre.
Degut al desnivell existent amb el rasant del carrer Major, l’edifici presenta un rasant més elevat que aquest, fet que
provoca que s’hi accedeixi per una escala de cinc esglaons flanquejada per dos pilars que suporten esferes de pedra,
situada a la part central de la façana. A cada costat de l’escala hi tenim una tanca que segueix la línia de la façana del
carrer, amb un basament de pedra que arriba fins l’alçada de la rasant de l’edifici, i tot seguit un mur de maons
ornamentat amb una motllura que reprodueix una sanefa, coronat per pilars amb una barana de ferro. A la part central
d’aquest mur, i encarat a les escales d’accés, hi tenim el porxo d’entrada a l’edifici, format per un portal d’arc de mig
punt i una coberta de teules a dues aigües. Tot seguit tenim la façana principal, amb la porta, de llinda recte, al centre,
i dues grans finestres rectangulars de llinda recta a cada costat (a excepció de la situada a l’extrem dret, que presenta
una alçada inferior). A l’extrem dret de la façana arrenca una escala exterior que condueix al pis superior d’aquella part
de l’edifici, on a més de la porta s’hi obre una finestra de llinda recta.
A la façana lateral, la del carrer de l’Església, hi trobem quatre finestres, les dues més properes a la façana principal,
que donen a la primera nau de l’edifici, són finestres trífores de grans dimensions i amb coronament sinuós, que estan
emmarcades per una franja llisa. Damunt d’aquestes finestres, s’hi obre un ull de bou amb el mateix emmarcament.
Les altres dues finestres, de reduïdes dimensions, amb coronament sinuós i un emmarcament similar a les primeres,
corresponen a la segona nau. Aquesta darrera té coronat el carener de la teulada amb una esfera ornamental de pedra.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CASAL SOCIAL
S.XX - 1920 / Contemporània
Edifici en cantonada
Escola pública
Local social
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
F14
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria general de l’edificació i de les façanes i tots els seus
elements, textures i cromatismes.
¬ No es permet la remunta
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Escoles públiques de Fontscaldes obra de l’arquitecte Vives Castellet.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edificació i les façanes i tots els seus elements originals. Es
protegeixen també les escales d’accés i la tanca al carrer Major amb tots els seus elements ornamentals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.
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157. BCIL / CASAL SOCIAL /

F14/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Any:

1920

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
A la segona meitat del segle XIX, la construcció de la carretera de Tarragona a Montblanc per l’actual Coll de Lilla, que
travessa Fontscaldes, va provocar la creació d’un nou eix de creixement urbanístic. Així al llarg de les darreres dècades
del segle XIX i de gran part del segle XX, s’anaren aixecant edificis al llarg dels dos costats d’aquesta carretera,
convertida actualment en el carrer Major.
Un dels edificis que s’aixecà encarada a la carretera fou l’escola pública de Fontscaldes, projectada l’any 1920 per
l’arquitecte municipal de Valls, Josep Maria Vives Castellet. L’edifici, de formes noucentistes, va fer inicialment la seva
funció d’escola, per passar més endavant a convertir-se en la Seu Social de Fontscaldes. Si bé l’edifici de l’antiga
escola encara conserva a grans trets l’estructura i els elements originals de l’obra de Vives, també ha sofert algunes
transformacions, com és el cas de l’afegit d’un pis superior a l’extrem dret de l’edifici i la seva escala exterior d’accés.
Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Masmolets (M)

158. BCIL / ESGLÉSIA DE SANT ROC /

M03/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 2, Masmolets
352561, 4575556

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2555701CF5725F0001JR
223 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

ESGLÉSIA DE SANT ROC
S.XVI - XIX / Moderna-Contemporània
Edifici aïllat
Religiós
Religiós
Bo - Regular
---

DESCRIPCIÓ
Edifici aïllat situat damunt d'un tossal. És de línia molt simple, d’una sola nau amb un petit creuer, i coberta a dues
vessants. El campanar s’aixeca a la cantonada dreta de la façana principal. S'accedeix a l’església per quatre graons de
pedra exteriors. A la façana s'obre una porta d'arc de mig punt, sobre impostes sobresortints, a la dovella central hi ha
la inscripció 1808. Centrada, a la part superior, hi ha una petita obertura circular. El campanar és de base quadrada,
amb dos cossos vuitavats superposats i acabament en terradet i barana amb balustres. Annex a l'edifici de l'església hi
ha una petit cementiri envoltat per la muralla de l'antic castell. L'obra és de pedra, maó i mamposteria i està revestida
amb un arrebossat senzill que deixa al descobert els carreus de les cantonades.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

1.

DADES HISTÒRIQUES
L'església es va construir al costat del castell, la propietat del qual i de les terres que l'envoltaven havia passat a mans
dels Jurats de Valls, aproximadament l'any 1450. Cap a finals del s. XVI, el Consell Vallenc va decidir la construcció de
l'església de Sant Roc. Hi ha un document de 1613 que parla del “LLoc de Mas de Molets...á obs de prosseguir la
construcció de l'església del dit lloc”. S’inaugura el 1617. A començament del segle XIX es decideix ampliar i
remodelar l’església, la data de la dovella central correspon a aquestes obres de reforma. Durant la Guerra Civil va ser
saquejada i va perdre el retaule que datava del segle XVII.

OBSERVACIONS:
2.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 177/2408 (01/04/1983)
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.150

USOS PERMESOS:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
M04
BCIL
A. INTEGRAL
AMBIENT: C13 MASMOLETS
BCIN:
M01 Castell de Masmolets
BPU:
M02 Jaciment veïnat de Masmolets

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’edifici amb tots els seus elements exteriors, interiors i ornamentals. Qualsevol intervenció
requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i de detall.
3.

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

158. BCIL / ESGLÉSIA DE SANT ROC /
ALTRES DADES

M03/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Catàleg de l'Arxiu parroquial de l'església de Sant Joan Baptista de la vila de Valls. Estudis Universitaris Catalans.
Barcelona: 1926. 11: Primer de la segona època. 1926. 172-181.
Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
REVISTA CULTURA. Valls, AAEET.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

1. La façana principal de l’església de Masmolets.
Pere Català Pic / AMV-Col·lecció Pere Català Pic.

2. Detall porta.
Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

5.

159. BCIL / CAL GANXO /

M04/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església 13, Masmolets
352529, 4575567

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2555402CF5725F0001FR
424 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Cal Ganxo està situada en el petit nucli de Masmolets i dóna a dos carrers, al carrer de l’Església (antic camí de
Fontscaldes encara empedrat en alguns trams) i al carrer de Sant Roc. Té la tipologia pròpia de casa rural agrupada i és
probablement originària d’època medieval com tot el nucli de Masmolets, tot i que el seu aspecte és de casa pairal del
segle XVII-XVIII amb modificacions del XIX.
De planta aproximadament trapezoïdal, és el resultat de la unió de com a mínim dos edificis preexistents que donen als
dos carrers. Un d’ells amb entrada pel carrer de l’Església (la principal), de planta baixa i dues plantes pis, i l’altre pel
carrer de Sant Roc, que consta d’una part de només planta baixa i la resta de planta baixa i un pis.
La façana principal, aixecada en les darreres dècades del segle XVI o els primers anys del segle XVII i modificada
durant el XIX, presenta un elevat ús de la pedra, la composició és aproximadament simètrica amb dos balcons de poca
volada a la part central de la planta primera i finestres laterals, i finestres a la planta segona. En destaca la barbacana i
l’entrada principal amb brancals de carreus i arc rebaixat amb llinda de pedra, també les reixes i elements de forja, i els
pedrissos exteriors. Els carreus es repeteixen al límit de l’edificació. Pel que fa a la façana al carrer Sant Roc, aquesta
és més heterogènia (també de pedra) i va variant d’alçada. En destaca també la porta d’accés, una mena d’antiga
fornícula de composició clàssica amb pilastres i frontó, les obertures d’arc de mig punt de la planta primera i els
carreus dels límits de l’edificació.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeixen els elements de valor que pugui tenir.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CAL GANXO
S.XVI - XIX / Medieval - Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Restauració
Bo
---

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1d

1.

2.

OBSERVACIONS: ...
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:

--BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.149

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
M04
BCIL
B. PARCIAL
AMBIENT: C13. Masmolets

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’aixecament de plànols i informe arqueològic previs.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general, les façanes, l’estructura de plantes actual i l’estructura bàsica interior.
Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, especialment les obertures´originals, porta de fusta
principal, fornícula, baranes i lloses de balcons, i elements de forja en general.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeixen els elements de valor que pugui tenir, pel que qualsevol intervenció
requerirà de l’aixecament de plànols previ i fotografies de cojunt i detall, així com de l’informe arqueològic pertinent.

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

159. BCIL / CAL GANXO /
ALTRES DADES

M04/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Catàleg de l'Arxiu parroquial de l'església de Sant Joan Baptista de la vila de Valls. Estudis Universitaris Catalans.
Barcelona: 1926. 11: Primer de la segona època. 1926. 172-181.
Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
REVISTA CULTURA. Valls, AAEET.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

5.

6.

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Picamoixons (P)

160. BCIL / ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR /
LOCALITZACIÓ

P01/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de l’Església 4, Picamoixons
349486, 4574148

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9441401CF4794A0001ER
310 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

GESTIÓ:

Ordenació directa

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SALVADOR
1906 / Contemporània / Neogòtic
Edifici en cantonada
Religiós
Religiós
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

L’església parroquial de Sant Salvador es troba emplaçada al nucli inicial del poble de Picamoixons, al número 4 de la
plaça de l’Església, amb la façana encarada a la mencionada plaça, de reduïdes dimensions.
L’església és d’una nau de cinc trams, amb capelles laterals separades per contraforts amb pilars acabats en capitells
decorats amb motius vegetal, que sostenen arcs apuntats. La volta que cobreix l’església és d’aresta i la coberta amb
teulada de teules a dues aigües. La façana principal no reprodueix la diferència d’alçada entre les capelles laterals i la
nau central. La façana té a la seva base un sòcol de carreus. La portalada d’accés, centrada a la façana, segueix formes
estilístiques propis del romànic. Està flanquejada per dues columnes amb capitells a cada costat, dels que arrenquen
les arquivoltes d’arc de mig punt ornamentades amb relleus que coronen la portalada i emmarquen el timpà, on hi ha
un conjunt escultòric amb la imatge de Crist en una màndorla. Damunt del portal s’hi obre una gran finestral d’arc
apuntat, mentre que el capcer que corona la façana, és a dues aigües i presenta una decoració d’arcuacions cegues
d’inspiració romànica.
Les façanes laterals tenen un sòcol de pedra que recorre la seva base. Els contraforts de la nau es fan exteriors en
superar l’alçada de les capelles laterals, i emmarquen les finestres d’arc apuntat que il·luminen la nau. El campanar
s’aixeca al costat dret de l’església, a l’alçada d’una capella lateral situada a la meitat de la nau. De base quadrada i
decorat amb motllures i arcuacions cegues, té al damunt un cos vuitavat on s’hi obren les quatre finestres d’arc de mig
punt destinades a acollir les campanes. Finalment, una coberta de rajola amb forma piramidal corona el campanar.
L’església és d’estil historicista i combina elements i formes pròpies tan del romànic com el gòtic.

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 179/2452 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.143

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P01
BCIL
A. INTEGRAL
---

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat del bé.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

160. BCIL / ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR /

P01/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església (que segurament ja estava sota
l’advocació de Sant Salvador), que sembla ser que s’aixecava al mateix indret on hi tenim l’església actual. Des dels
seus orígens, Sant Salvador era una parròquia sufragània de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls, regida per un
vicari.
En els primers anys del segle XX es portà a terme el projecte de construcció d’una nova església parroquial, seguint un
projecte d’estil historicista de l’arquitecte de la diòcesi, el tarragoní Ramon Salas i Ricomà. L’any 1902 se celebrà
l’acte de benedicció i col·locació de la primera pedra del temple i el 1904 finalitzaren els treballs de construcció de
l’església. Uns anys més tard, l’arquitecte Francesc Villar i Carmona hi projectà el campanar. De l’església parroquial
de Sant Salvador en depenia l’església del llogarret de la Plana, del terme d’Alcover.

4.

Bibliografia
1.
DD. AA. (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’Alt Camp, Vol. VI, Barcelona: Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

2.

1.2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

FUENTES GASÓ, M. (2010): “L’Església a la ciutat de Valls durant l’època contemporània”. A Època contemporània:
segle XIX, Vol. V de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
RAFÍ JANÉ, C. (1997): “Les festes majors de Picamoixons del 1923 al 1936”. A Quaderns de Vilaniu, número 31,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

5.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

161. BCIL / CA L’ORGA DE PICAMOIXONS /

P03/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Sant Isidre 3 – Carrer Diputat Orga 9, Picamoixons
349493, 4574096

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9593407CF4794B0001RD
1.838 m² sòl
PRIVADA - PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’immoble de Ca Orga, el número 3 de la carrer de Sant Isidre de Picamoixons, per on s’accedeix a l’antiga fàbrica,
que hi té la façana principal, està delimitat per la façana posterior pel carrer del Diputat Orga de Picamoixons, on al
número 9 s’hi obre la portalada dels jardins que donen accés directe a l’habitatge de la família propietària. L’immoble
està dividit en l’habitatge de Ca Orga, una casa benestant de planta aproximadament rectangular que tanca l’illa de
cases i té la façana encarada al riu Francolí, i les naus de la fàbrica. Aquestes darreres, en sumen un total de tres, tot i
que la més allunyada de la casa forma part actualment d’un altre immoble (el número 3 del carrer del Diputat Orga,
també protegit). Les naus s’aixequen adossades a la part posterior de l’habitatge, formant rectangles irregulars, amb
els costat curts al llarg de les dues façanes laterals de l’edifici.
La casa benestant dels Orga, té un ampli pati als peus, als que s’accedeix per un portal que hi ha al mur de tancament
de la finca que limita amb el carrer del Diputat Orga. L’habitatge, està distribuït en planta baixa i dos pisos superiors, i
està coronat per una coberta a dues aigües, que va descendent cap a la façana principal i cap a la posterior, que està
adossada a la fàbrica. La façana principal presenta cinc eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa.
Aquestes consisteixen en grans finestres rectangulars de llinda recta i amb reixa de ferro, a excepció de la segona
obertura començant de l’esquerra, que correspon a la porta, de llinda recta, emmarcada per un arc carpanell
d’inspiració noucentista, que té al centre una mènsula ornamentada amb la inscripció 1920. La porta de fusta, amb les
seves reixes i altres elements decoratius, també és noucentista. Al primer pis, la planta noble, hi trobem una finestra de
llinda recta, un balcó amb barana de ferro ornamentada i porta balconera de llinda recta, una altra finestra, un balcó i
finalment una finestra, que presenten la mateixa tipologia que les dues primeres obertures. Al darrer pis, hi ha cinc
finestres d’arc rebaixat, actualment tapiades. La façana està coronada per una cornisa amb motllures, que sustenta un
ampit, del que sobresurten cinc esferes de ceràmica vidriada coronades per una punxa. Cal destacar les restes que es
conserven de la pintura que decorava la façana, emmarcant les obertures, i les restes d’un rellotge de sol a l’alçada del
primer pis. La façana lateral del carrer del Diputat Orga tan sols presenta dues petites finestres a la planta baixa, que
responen a una tipologia del segle XVIII o anterior, i una finestra de llinda recta al primer pis.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA L’ORGA DE PICAMOIXONS
S. XVIII-XX / Moderna - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge - Industrial
Cap (Equipament)
Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 180/2454 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL (2008)

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P03
BCIL
B. PARCIAL
---

1.

Els que determina el planejament vigent
2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’habitatge i les naus.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici (habitatge i naus) i la totalitat de les façanes i tots els seus
elements. Especialment eixos compositius, obertures, ornamentacions, elements de pedra i forja i portalades de fusta.
Es protegeix també el jardí que envolta l’habitatge i la tanca amb l’entrada d’arc rebaixat.
De l’inetrior de l’habitatge es protegeix la seva estructura de plantes, caixa d’escala, i materials d’acabat i
ornamentacions.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Es permeten noves obertures a les façanes laterals mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

161. BCIL / CA L’ORGA DE PICAMOIXONS /

P03/

ALTRES DADES

Bibliografia

DESCRIPCIÓ (continuació)

DD. AA. (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’Alt Camp, Vol. VI, Barcelona: Departament de

La façana lateral dreta presenta una porta i dues finestres a la planta baixa, totes de llinda recta, mentre que al primer
pis hi ha tres finestres de llinda recta i una de trífora que reprodueix el model que trobem a les naus de la fàbrica, i
finalment, al segon pis hi ha dues finestres tapiades, una d’elles d’arc rebaixat. Les cantonades de l’edifici estan
aixecades amb carreus, i les parets amb maçoneria i un ús limitat de la rajola.
L’extrem dret de la casa correspon a l’habitatge dels masovers, mentre que la resta de l’immoble (la major part) ho era
de la família propietària. De l’interior en destaca el vestíbul d’accés, amb el seu paviment noucentista, amb la caixa
d’escales, així com els paviments hidràulics i d’altres tipus que trobem al primer pis, les rajoles ceràmiques vidriades
d’estil noucentista que decoren el sòcol d’una sala, i les pintures que decoren les parets i sòcols d’altres sales
d’aquest pis.
L’edifici industrial, format per tres naus que reprodueixen el mateix model de façana principal (una de les quals, la
tercera, forma part d’un altre element del patrimoni de Picamoixons), presenten cadascuna d’elles un portal emmarcat
per un arc a la planta baixa (que en el cas de la tercera nau no presenta un portal sinó que hi té una finestra trífora),
amb una imposta al damunt, que el separa de l’obertura del pis superior de la façana. Aquesta consisteix en una gran
finestra trífora amb llinda recta pel que fa a l’obertura central i inclinada ascendent, pel que fa a les laterals. El
coronament consisteix en una cornisa amb motllures que ressegueix el capcer que reprodueix la forma fixada per les
llindes de la finestra del primer pis. La façana també està decorada amb simulacions de carreus que formen una
pilastra que delimita cadascuna de les naus. La coberta és a dues aigües, tot i que la nau més propera a la casa, ja fa
uns anys que l’ha perdut. La façana posterior, que dóna al carrer del Diputat Orga tan sols presenta una finestra als
baixos i primer pis de la primera nau, i una porta i una finestra, als baixos i primer pis, respectivament, de la segona.
En canvi la tercera nau no arriba a aquesta façana, ja que hi ha un habitatge en mig. D’aquesta façana cal destacar-ne el
mur, amb els primers metres aixecats amb una maçoneria potent amb nombrosos carreus, que degut a les seves
característiques i al traçat que presenta hi ha la possibilitat que correspongui a un tram de la muralla que tancava
Picamoixons a l’època medieval.

Cultura de la Generalitat de Catalunya.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
RAFÍ JANÉ, C. (1997): “Les festes majors de Picamoixons del 1923 al 1936”. A Quaderns de Vilaniu, número 31,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases. Aquesta muralla tenia un vall excavat als peus i s’hi obria un mínim d’un portal.
L’edifici de Ca Orga està aixecat a extramurs del nucli medieval original, però la seva façana del carrer del Diputat Orga
ve a resseguir l’antic traçat de la muralla medieval, i hi ha la possibilitat de que en part pugui correspondre a aquesta
fortificació. L’edifici original, que correspon a l’habitatge, data del segle XVIII, tot i que podria ser una mica anterior.
Sembla ser que inicialment la casa tenia un molí i un celler. Amb tot, l’edifici va ser reformat al segle XIX i l’any 1920,
data en la que va acabar d’obtenir l’estructura i l’aparença que presenta actualment. L’aspecte que presenten
actualment les naus de la fàbrica també deuen correspondre a la reforma del 1920.
Ca Orgà sempre ha estat un habitatge privat, al que s’hi afegí una indústria. Fou la casa senyorial de Josep Orga Sans,
industrial i polític, cap d’una de les principals cases benestants de Picamoixons. Va exercir el càrrec de president de la
Diputació de Tarragona els anys 1891-1892, i fou escollit diputat a Corts pel Partido Liberal pel districte de Valls, de la
circumscripció de Tarragona, per les legislatures del 1898-1899 i del 1901-1903. El diputat Orga fou el principal
promotor de la construcció de la nova església parroquial de Sant Salvador, essent una de les autoritats que presidí
l’acte de col·locació i benedicció de la primera pedra l’any 1902. L’edifici va pertànyer als seus descendents i a partir
del 2001 passà a altres propietaris.
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Jesús 10, Picamoixons
349467, 4574133

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9441406CF4794A0001WR
111 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER JESÚS 10
S. XIV-XVIII / Medieval - Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Cap
Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

El número 10 del carrer de Jesús de Picamoixons, presenta una planta de rectangle irregular (en créixer per darrera del
número 8 d’aquest carrer) amb un pati interior a la part posterior. En alçada, l’immoble presenta planta baixa (tot i que
pot ser que tingui algun cup o celler al subsòl), i tres pisos superiors, el darrer dels quals correspon a les golfes. La
coberta consisteix en una teulada de teules a dues aigües, que va descendent cap a la façana del carrer i cap el pati
interior de l’immoble, respectivament.
L’edifici té la façana al carrer de Jesús, on a la planta baixa obre una porta estreta a l’extrem esquerre, amb brancals de
pedra i llinda de fusta, mentre que a l’extrem dret hi té una altra antiga porta similar, que està tapiada en la seva major
part, a excepció d’una petita finestra que hi han obert. Un dels brancals de la porta tapiada consisteix en un contrafort
de carreus que reforça la paret mitgera amb el número 8. Al primer pis s’hi obren, a la part central, dues finestres de
llinda recta. Al segon hi ha una petita finestra a l’extrem esquerre i una finestra de llinda recta a l’altre costat de la
façana, mentre que al tercer pis s’hi obren dues finestres amb llindes de fusta. El ràfec de la teulada, del segle XVIII
corona aquesta façana, que aixecada amb maçoneria i carreus, presenta una composició força heterogènia pel que fa a
les obertures

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL Pla General d’ordenació Urbana E140

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P05
BCIL
B. PARCIAL
---

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici, la façana i obertures originals, barbacana i carreus.
De l’inetrior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

2.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de totes les restes medievals que pugui tenir.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten noves obertures a les façanes laterals mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
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162. BCIL / CARRER JESÚS 10 /

P05/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
El número 10 del carrer de Jesús es troba inclòs en aquest nucli inicial. Correspon a un habitatge unifamiliar d’origen
medieval (part dels seus murs poden correspondre a aquest període i es possible que el seu interior conservi altres
restes), però que va adquirir l’aspecte que presenta actualment a l’època moderna, al segle XVIII.
4.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
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Arxius
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font 4, Picamoixons
349600, 4574248

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9442508CF4794B0001YD
138 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Cal Puató correspon al número 4 del carrer de la Font de Picamoixons. Cal Puató presenta una planta
rectangular, amb la façana principal encarada al carrer de la Font, en el punt on aquest comença a ascendir després
d’arrencar del carrer Major. La façana posterior dóna a les afores del nucli urbà. L’edifici està distribuït en alçada en
planta baixa i dos pisos superiors, pel que fa a la part de l’edifici més propera a la façana, que està coronada per un
terrat. Ja que uns metres endarrerit respecte a la façana, hi ha un altell que dóna al terrat, el qual també està coronat
per un terrat.
La façana, de composició simètrica, presenta tres obertures per planta, que segueixen els eixos fixats per les obertures
de la planta baixa. A la base de la façana hi ha un sòcol. A la planta baixa hi trobem, a cada extrem, un portal que dóna
accés als baixos, i al centre, la porta d’accés a la caixa d’escales de l’edifici. Totes aquestes portes són d’arc rebaixat,
aixecades amb brancals i dovelles de pedra. Els dos portals laterals conserven la porta de fusta de dues fulles original.
Mentre que la dovella central de la porta hi té cisellada la data 1909 i unes inicials. En aquest cas també conserva la
porta original, força ornamentada, que combina la fusta amb el vidre i les reixes de ferro. Al primer pis hi tenim una
finestra al centre i un balcó a cada costat, amb barana de ferro ornamentada i porta balconera llisa. Les portes
balconeres tenen la part superior emmarcada amb una franja amb motllures decorada amb un relleu, mentre que la
finestra central no té cap tipus de decoració i sembla haver estat oberta o modificada en el decurs d’una reforma
posterior. Al segon pis s’hi obren tres finestres de llinda recta amb una decoració similar a la que tenen els balcons del
primer pis. Damunt de cadascuna d’aquestes finestres hi ha dues petites obertures en forma de gelosia, que
corresponen a una cambra d’aire. Tot seguit hi ha la cornisa amb una sèrie de motllures, que sustenta la barana amb
pilars i balustres que forma l’ampit del terrat.
Malgrat que la darrera restauració de la façana d’aquest edifici, portada a terme l’any 2009, es va fer aplicant l’ús del
monocapa, l’edifici encara conserva la majoria dels elements ornamentals de formes properes al modernisme.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

CAL PUATÓ (CASA MATUSSERA)
1909 / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 182

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.142

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I
P10
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria general de l’edificació i de la façana i tots els seus
elements, textures i cromatismes.
¬ No es permet la remunta

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i la seva façana al carrer de la Font. Especialment eixos
compositius i obertures, portaladaes de fusta, emmarcaments, elements de forja i ornamentacions.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.
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163. BCIL / CAL PUATÓ /

P10/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
El número 4 del carrer de la Font forma part del edificis aixecats a partir del segle XVIII, quan el nucli urbà va començar
a créixer al llarg de la carretera i dels carrers que sorgien d’aquesta, com és el cas del que era el camí de la Font.
L’edifici correspon a un habitatge unifamiliar construït l’any 1909, seguint formes estilístiques modernistes, moment
en que va adquirir l’aspecte que mostra actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de la Font 5, Picamoixons
349512, 4574145

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9593402CF4794B0001TD
136 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 5 de la plaça de la Font de Picamoixons, presenta una planta en forma d’ela, la major part de la qual es
troba a l’interior de l’illa de cases formada pels carrers de Sant Josep, de Sant Isidre, del Diputat Orga i de la plaça de
l’Església. Tan sols té façana encarada a la plaça de la Font, a la línia de façanes que segueix el carrer de Sant Josep
en travessar un dels límits d’aquesta plaça.
La façana de la plaça de la Font forma, al seu costat dret, un cos sortit respecte a l’alineació del carrer de Sant Josep,
ja que la següent casa, el número 15 del mencionat carrer retrocedeix la seva línia de façana en gairebé dos metres.
L’edifici està distribuït en planta baixa i tres pisos superiors, pel que fa a la part de l’immoble que limita amb la façana,
mentre que la part de l’edifici que queda dins de l’illa de cases tan sols disposa de baixos i dos pisos superiors.
Centrant-nos en la façana, aquesta presenta un portal de llinda recta als baixos, i damunt d’aquest, a l’alçada del primer
pis, un balcó de curta volada amb barana de ferro senzilla i porta balconera de llinda recta. Al segon pis hi trobem una
finestra de llinda recta a l’esquerra i un balcó a la dreta. Aquest darrer segueix l’eix compositiu fixat pel balcó del
primer pis, però presenta una major volada que aquest i una barana de ferro ornamentada. Al tercer pis hi trobem una
finestra i un balcó similars als del segon, però que en el cas del balcó presenta una barana de ferro ornamentada de
formes sinuoses. L’extrem esquerra de la façana així com la cantonada de forma arrodonida que hi ha al costat dret,
estan decorades per un arrebossat que simula carreus encoixinats, que arrenca dels peus de la façana i arriba fins la
cornisa que la corona. Aquesta darrera decorada amb motllures, suporta un ampit que combina quatre pilars i baranes
de ferro ornamentades. En conjunt, la façana presenta una decoració propera al noucentisme.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

PLAÇA DE LA FONT 5
S. XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.144

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P06
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria general de l’edificació i de la façana i tots els seus
elements, textures i cromatismes.
¬ No es permet la remunta

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i les façanes amb totes els seus elements d’origen.
Especialment eixos compositius i obertures, elements de forja i ornamentacions, coronament i barana del terrat, i
cantonada. Així com la seva textura d’acabat i cromatismes originals.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

164. BCIL / PLAÇA DE LA FONT 5 /

P06/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
El número 5 de la plaça de la Font es troba inclòs en el nucli inicial, tot i que pràcticament en els seus límits, i s’obre
cap a la plaça de la Font, un dels espais que es començaren a urbanitzar al segle XVIII, dins el context dels inicis del
creixement del poble seguint l’eix fixat per la carretera. Posteriorment, a principis del segle XX, s’hi col·locà una font
pública, que va donar nom a la plaça. L’edifici correspon a un habitatge unifamiliar, que fou reformat a inicis del segle
XX, moment en que va adquirir l’aspecte que mostra actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

165. BCIL / MAS CASTELLET /

P13/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Partida Coll de les Moles 4, Picamoixons
349344, 4574447

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9244901CF4794C0001IX
10.792 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MAS CASTELLET
S. XVIII – XIX / Moderna - Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
El Mas Castellet es troba situat a les afores de Picamoixons, a la partida del Coll de les Moles, 4, a tocar de la zona
urbanitzada que manté aquest darrer nom. La finca on es troba l’edifici del Mas Castellet, també inclou un parell
d’edificis (que tan sols tenen planta baixa) destinats a altres dependències del mas, construïts amb posterioritat a
l’edifici principal, que s’aixeca a pocs metres d’aquests.
L’edifici principal de la finca, el Mas Castellet, és una antiga masia que segurament es remunta al segle XVIII. Presenta
una planta de rectangle irregular, amb un cobert incorporat a la part posterior, i un altre a l’angle dret de la façana
principal del mas (la que està encarada al poble de Picamoixons. El cos principal de l’edifici, que té un cos afegit a
l’esquerra (amb planta baixa, pis superior i un terrat amb barana d’obra), està distribuït en planta baixa, on hi té la porta
d’entrada i dos pisos superiors, on s’obren diverses finestres. El coronament del cos principal del Mas Castellet
consisteix en una teulada de teules a dues aigües, que va descendent cap a la façana principal i la posterior. Les dues
façanes conserven el ràfec original de la teulada.
A més de l’edifici principal de la masia, també cal destacar el mur de tancament de la finca que limita amb la zona
urbanitzada del Coll de les Moles que està vertebrada pel carrer de Josep Maria Fàbregas. El mur en qüestió està
construït amb maçoneria i nombrosos carreus.

CADASTRAL 1/1000 (ICC)

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SUbd
(6b)

GESTIÓ:

Ordenació directa

Sector:

PPU-05

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC
P13
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria general de l’edificació i de les façanes i tots els seus
elements, textures i cromatismes.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’accessibilitat
i l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta de l’última masia-casa pairal amb que es conserva en una zona urbanísticament transformada.

¬ No es permet la remunta

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les façanes originals de la masia, magatzems i cossos annexes. Es
protegeix també l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
documentació fotogràfica de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

165. BCIL / MAS CASTELLET /

P13/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El Mas Castellet és una de les masies històriques que s’aixecaven a les terres de Picamoixons. En aquest cas es tracta
d’una masia que probablement fou construïda al segle XVIII (tot i que ha sofert diverses modificacions al llarg dels
segles XIX i XX), i s’ha mantingut en ús fins els darrers anys, quan el creixement urbà de Picamoixons a la partida del
Coll de les Moles, l’ha reduït pràcticament a la funció d’habitatge de la família propietària.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

166. BCIL / DIPÒSIT D’AIGUA I HABITATGE NOUCENTISTA /

P19/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Sant Isidre 1 / Sant Josep 11

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

349535, 4574132

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

9593431CF4794B0001QD / 9593413CF4794B0001ID

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

107m² / 36m²

TITULARITAT:

PRIVADA / PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

DESCRIPCIÓ
Conjunt format per dos edificis adossats. El número 1B del carrer de Sant Isidre, que es troba a la cantonada amb el
carrer de Sant Salvador, constitueix un dipòsit d’aigua de planta pràcticament quadrada. Presenta una coberta plana
sustentada per una sèrie d’arcs de diafragma de totxo manual, que fa funció de terrat del primer pis del número 1 del
carrer de Sant Isidre, fet que comporta que l’edifici del dipòsit estigui coronat per un ampit amb pilars i balustres. A la
paret exterior del dipòsit, a l’arrencada del carrer de Sant Isidre, hi ha un plafó de rajoles vidriades, que serveix de fons
a una font pública. Cal destacar que aquest dipòsit en desús, que antigament subministrava aigua a part de
Picamoixons, ha estat restaurat recentment, i s’ha obert un accés a la paret que permet observar-ne la totalitat des de
l’exterior.
Adossat al costat del dipòsit, al número 1 del carrer de Sant Isidre, hi tenim un habitatge unifamiliar, de planta
rectangular, distribuït en alçada en planta baixa i un pis superior. La coberta consisteix en una teulada de teules a dues
aigües, encarades als dos costats de l’edifici. La façana presenta dues obertures en planta baixa, un portal a l’esquerra,
i una porta d’accés estreta, a la part central. Al primer pis hi tenim una porta balconera a cada costat, amb balcons amb
barana de ferro forjat, i una finestra al centre, totes elles de llinda recta i amb una motllura decorativa que emmarca la
part superior d’aquestes obertures. Una cornisa amb motllures dona pas a un ampit amb un coronament corbat al
centre, decorat amb elements petris, que amaga des del carrer la visió de la teulada.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

DIPÒSIT D’AIGUA I HABITATGE NOUCENTISTA
S. XX / Contemporània / Noucentista
Edifici en cantonada
Habitatge i dipòsit d’aigua
Habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

2.

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
P19
BCIL
B. PARCIAL

3.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors de l’habitatge si l’ús ho
requereix.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, textures, cromatismes, elements de pedra,
ornamentacions i elements de forja.
Es protegeix íntegrament el dipòsit de l’aigua.
No s’ha accedit a l’interior de l’habitatge pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i de detall.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

166. BCIL / DIPÒSIT D’AIGUA I HABITATGE NOUCENTISTA /

P19/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
A principis del segle XX, va tenir lloc la construcció d’un dipòsit d’aigua a la cantonada dels carrers de Sant Isidre i
Sant Josep, destinat a subministrar aigua a Ca Marc i principalment a Ca Orga i la seva fàbrica. Adossat al dipòsit,
construït seguint l’estil noucentista, s’hi va afegir un habitatge, aixecat seguint el mateix estil. L’any 1933 a petició del
veí de l’habitatge noucentista es va cobrir el dipòsit per motius de salubritat pública. El veí es va fer càrrec de les obres
i se li va donar la concessió del terrat que el cobreix, que passarà a formar part de l’habitatge. Des de fa anys, el dipòsit
estava en desús, i ha estat restaurat recentment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
RIUS JOVÉ, J. (1997): Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, Picamoixons: EMD de Picamoixons i
Cossetània.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

167. BCIL / CASA TALLER /

P17/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Rosari 21-23, Picamoixons
349663, 4574065

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9648109CF4794B0001DD
2.589 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El conjunt d’edificis de la Casa Taller correspon al número 21 del carrer del Rosari de Picamoixons. Està format per
tres edificis adossats, que s’estenen al llarg d’un jardí. El conjunt presenta una planta rectangular, en la que destaquen,
a l’esquerra, la llarga nau industrial que dóna nom a la finca. Aquesta, formada tan sols per una planta baixa, té la
façana dividida per pilastres que sobresurten de la cornisa que corona la façana i sustenten esferes decoratives. Cada
pany de façana delimitat pels pilars obre una gran finestra rectangular de llinda recta, excepte el primer pany de
l’esquerra, on hi ha una portalada d’accés a la nau, i al setè i vuitè, on actualment s’hi obre una gran portalada fruit
d’una reforma realitzada fa uns anys. Anteriorment, la porta que hi havia en aquesta part de la façana s’obria al setè
pany. Tota la façana està coronada per una cornisa amb motllures que va reproduint formes ondulades en cadascun
dels seus panys. La coberta consisteix en una teulada a dues aigües.
El següent edifici, que està adossat lateralment a la nau, correspon a la casa de l’industrial, de planta rectangular i
distribuïda en planta baixa i tres pisos superiors. Degut a la diferència de rasant entre el carrer i la planta baixa de la
casa, s’hi accedeix per una escala de set esglaons, que condueix a la porta d’entrada, situada al centre de la façana, a
la planta baixa. La porta, de llinda recta, amb motllures decoratives i amb el coronament decorat amb dues mènsules
que sustenten un relleu que reprodueix una garlanda. La porta està flanquejada per dues finestres de llinda recta.
Aquestes tres obertures fixen els eixos compositius que donen simetria a aquesta façana. Així, tan al primer com al
segon pis, hi ha tres balcons amb les lloses suportades per dues mènsules, baranes de ferro ornamentades i portes
balconeres de llinda recta, decorades a la part superior per un emmarcament ornamentat amb motllures que
reprodueixen remes florals. Una cornisa amb motllures separa el segon pis del tercer situat immediatament a sota la
coberta de teulada de teules a dues aigües que van descendent cap a les façanes laterals. En aquest darrer pis, que
forma part del coronament de la façana, s’hi obre, al centre, una finestra trífora de llinda recta.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
8a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CASA TALLER
S. XX / Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge i edifici industrial
Habitatge - Magatzems
Bo - Regular
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 181/2437 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
P17
BCIL
B.PARCIAL
---

2.

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria general de l’edificació i de les façanes i tots els seus
elements, textures i cromatismes.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, aquelles actuacions de millora de l’accessibilitat
i l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Conjunt de patrimoni industrial que es conserva sencer, format per la fàbrica i l’habitatge de l’industrial.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les façanes dels doa edificis, amb totes els seus elements d’origen.
Especialment eixos compositius i obertures, elements de forja i ornamentacions, i coronaments. Així com la seva
textura d’acabat i cromatismes originals. Es protegeix també l’escala d’accés original.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries hauran de mantenir el formalisme actual.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.
3.
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167. BCIL / CASA TALLER /

P17/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El capcer que corona la façana és esglaonat. De la coberta, aproximadament a la part central de la planta de l’edifici,
sobresurt un mirador amb forma de torre de planta rectangular. Tan la nau com l’habitatge presenten una unitat que
segueix unes formes estilístiques a cavall del modernisme i el noucentisme.
Finalment, a l’extrem dret hi ha una nau de planta rectangular, amb baixos i un pis superior, amb una porta a l’extrem
esquerra i tot seguit dues finestres en cada planta, coronat per un capcer amb forma de timpà ornamentat amb
motllures, que amaga la coberta de teulada de teules a dues aigües. Amb tot, aquest edifici correspon a una ampliació
posterior al conjunt d’edificis originals de la Casa Taller.
4.
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, com és el cas del carrer del Rosari, es va mantenir com a principal eix de
creixement urbà de Picamoixons durant la major part del segle XX.
El número 21 del carrer del Rosari s’aixeca en els límits que va assolir el nucli urbà a inicis del segle XX. L’edifici
correspon a un edifici industrial que té adossat l’habitatge de la família propietària.

1.2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

5.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.

6.

MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

7.
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168. BCIL / ANTIGA SOCIETAT RECREATIVA /

P20/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major, 45. Picamoixons.
349591, 4574113

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9648126CF4794B0001BD
419 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici que va ser allotjar la Societat Recreativa correspon al número 45 del carrer Major de Picamoixons. De planta
aproximadament quadrada, i distribuït en alçada en planta baixa i dos pisos superiors, aquest edifici està format per
dos cossos, que estan diferenciats a la façana, tot i que internament sembla que estan unificats. Així, al cos de
l’esquerra hi trobem, a la planta baixa, un sòcol que recorre tot a la façana. En aquesta planta s’hi obren una finestra de
llinda recta (com totes les de l’edifici), una porta també de llinda recta, i un portal d’arc escarser. Al primer pis s’hi
obren dos grans finestrals, i al segon una finestra. La façana d’aquest cos està coronat per una cornisa que suporta una
barana d’obra. En canvi, el cos de la dreta, està emmarcat per dues pilastres que ressegueixen tota l’alçada de la
façana. A la planta baixa s’hi obre, al centre, un portal d’arc escarser, amb brancals i dovelles de pedra (la central té
cisellada la data 1871), que a la part superior emmarca una reixa de ferro noucentista amb la data 1913 i unes inicials.
A cada costat de la porta hi ha una finestra de grans rectangular de llinda recta amb una reixa de ferro ornamentada. Al
primer pis hi ha, tres finestres rectangulars de llinda recta. El segon pis presenta, a la part central, la tribuna per a
instal·lar el projector de cinema, la qual està suportada per quatre mènsules i presenta una finestra central. A cada
costat de la tribuna hi ha una finestra. Al damunt hi ha el coronament sinuós de la façana, emmarcat i decorat per una
franja que arrenca de les pilastres laterals, i per motllures. La coberta del primer cos és amb un terrat i la del segon
amb una teulada a dues aigües. Cal remarcar que la façana presenta formes noucentistes.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ANTIGA SOCIETAT RECREATIVA DE PICAMOIXONS
S. XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Equipament
Cap
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
E

1. Visió General

2.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.141

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

P20
BCIL
B. PARCIAL

¬ Es permet l’obertura justificada de noves finestres a la planta segona del cos edificat de l’esquerra, seguint els eixos
compositius, sempre que el nou ús així ho requereixi.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permet l’obertura justificada d’un pati interior per millorar les condicions d’habitabilitat, sempre que el nou ús
així ho requereixi.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’estructura bàsica interior, caixa d’escales i relació entre
plantes. Es protegeixen íntegrament les façanes i tots els seus elements, textures, cromatismes, elements de pedra,
ornamentacions i elements de forja.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de particions interiors.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i de detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

168. BCIL / ANTIGA SOCIETAT RECREATIVA /

P20/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
L’edifici de la Societat Recreativa s’aixeca en aquesta zona de creixement, en un indret on ja hi havia edificis al segle
XIX. De fet el portal del segon cos possiblement pertanyi a un edifici d’aquell segle (concretament del 1871), que
s’aixecava en aquell indret. Els immobles preexistents foren enderrocats en gran part quan a principis del segle XX s’hi
construí un edifici de grans sales projectat com a seu de la Societat Recreativa de Picamoixons. Aquest edifici ha fet la
funció de seu d’una societat des del 1913 fins fa pocs anys, esdevenint un dels focus principals de la vida social a
Picamoixons i principal element vertebrador de la vida social i cultural del poble, des del moment de la seva
construcció. Va ser construït i gestionat per la Societat Recreativa, que en diferents moments de la seva història ha
agrupat a més de membres de la Cooperativa Agrícola, a membres de l’Associació de Veïns de Picamoixons. L’edifici,
a més del cafè i de la sala d’actes, va allotjar el cinema, la biblioteca, el casino i fou espai de reunió de l’Associació de
Joves i de l’Associació de Jubilats de Picamoixons.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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169. BCIL / FONT VELLA DE PICAMOIXONS /
LOCALITZACIÓ

P11/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font, Picamoixons
349639, 4574320

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT VELLA DE PICAMOIXONS
1828 / Contemporània
--Font i abeurador
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

La Font Vella, el conjunt format per la font i l’abeurador que trobem a la sortida de Picamoixons pel carrer de la Font (al
qual dóna nom), és una estructura aixecada amb maçoneria i carreus, que presenta una forma esglaonada, amb una
pica de pedra a l’esglaó superior, del que surten tres forats on estaven encaixades les canelles (tan sols es conserven
restes d’una canella en un dels forats), i que té cisellada al frontal la següent inscripció: AÑY 1828. A l’esglaó inferior,
sota d’on rajaven les canelles, hi ha una gran pica de poca fondària on queia l’aigua de la font. Des d’aquesta pica, un
conducte esculpit en una llosa de pedra dirigeix l’aigua al costat esquerra de la font, on hi ha una gran pica de pedra
rectangular que feia la funció d’abeurador.
Darrera de l’estructura de la font hi ha una gran bassa amb un pou amb sínia, que subministrava l’aigua a la font. La
font està en desús des de fa anys.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

GESTIÓ:

Ordenació directa

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.022

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
P17
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot l’element.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

169. BCIL / FONT VELLA DE PICAMOIXONS /

P11/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
La Font Vella, fou aixecada l’any 1828 a les afores de Picamoixons, en una de les entrades al nucli urbà que s’estava
expandint al llarg del segle XIX, per tal de subministrar aigua a la població i al bestiar.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

Resta de terme (RT)

170. BCIL / ERMITA DE SANT JERONI /

RT24-4/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 182 – Partida La Vila
350807, 4574646

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:

43163A023000760000UF
334.605 m² sòl
PRIVADA

ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ERMITA DE SANT JERONI
S. XIII-XVI / Medieval-Moderna
Edifici Aïllat
Religiós
--Ruïna
Zona de risc d’incendi alt.
Proximitat a la pedrera.
---

1.

DESCRIPCIÓ
Les restes de l’ermita de Sant Jeroni es troben situades al vessant d’un turó a tocar l’indret on hi havia la muntanya de
la Vila, i a poca distància de l’ermita de Sant Llorenç. L’ermita de Santa Jeroni consistia en una capella de petites
dimensions, d’una sola nau d’uns 5 metres de llargada per 3,2 d’amplada. La nau estava coberta amb una volta que ha
desaparegut completament. Al costat de l’ermita hi tenia adossat un petit habitatge, la casa on vivia l’ermità que en
tenia cura. Sant Jeroni va patir algunes transformacions i adaptacions en el segle XVI, quan, juntament amb l’ermita de
Sant Llorenç va fer funció de convent dels Caputxins durant uns anys. L’ermita està en ruïnes des de les primeres
dècades del segle XIX, però encara manté dempeus algun pany de mur de grans dimensions, com és el cas d’un mur
lateral reforçat per contraforts, i alguns panys de mur de la capella. En conjunt sembla que es conserva la planta de la
capella i de les construccions annexes tot i que parcialment colgada pels enderrocs del propi edifici. Les parets
d’aquesta ermita estaven construïdes amb pedra comuna lligada amb morter.
2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DADES HISTÒRIQUES

EMPLAÇAMENT 1/5000

Tenim documentada l’ermita de Sant Jeroni des de l’any 1402, quan s’hi celebrà una processó de pregària per a
demanar la pluja, tot i que probablement aquesta capella, com la resta d’ermites vallenques era més antiga. Com en el
cas de les altres ermites, Sant Jeroni es trobava en terres que pertanyien a la vila i estava administrada per la
Universitat de Valls però depenia de la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. El conjunt de l’ermita estava format
per la pròpia capella, un edifici petit i modest d’una sola nau, on hi havia un altar major dedicat a Sant Jeroni i dos
altars laterals, i l’habitatge de l’ermità, de reduïdes dimensions, que hi estava annex. La cura, l’ordre i la neteja
d’aquesta capella anava a càrrec de l’ermità que hi vivia.
Al llarg de l’època medieval i moderna, es varen celebrar diverses processons de rogatives fins l’ermita de Sant Jeroni,
mentre que l’any 1562 el Comú de Valls va establir que cada any es faria una processó a Sant Jeroni pel dia de Sant
Macià, que anava acompanyada de festes populars, i que sembla que se celebrà fins els darrers anys del segle XVIII.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

OBSERVACIONS:

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA P01

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT24-4
BCIL
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
---

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les restes de l’ermita.
Qualsevol intervenció al bé o a les edificacions dins de la parcel·la que l’emplacen, requeriran d’un aixecament de
plànols i documentació fotogràfica de conjunt i de detall, així com de l’informe arqueològic preceptiu.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

170. BCIL / ERMITA DE SANT JERONI /

RT24-4/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES(continuació)
Durant alguns anys de finals del segle XVI, l’ermita de Sant Jeroni es convertí en convent de l’orde dels caputxins, ja
que, quan l’any 1579 els caputxins fundaren el seu convent a Valls, el Comú de la vila els hi va cedir l’ermita de Santa
Magdalena perquè s’hi establissin, però a l’ésser massa a prop de la vila no s’ajustava a la regla que ells tenien i
acabaren obtenint la cessió de l’ermita de Sant Jeroni. El 28 de maig d’aquell any, els caputxins es traslladaren en
processó a l’ermita de Sant Jeroni, que adaptaren com a convent, després de que el Comú en desallotgés l’ermità. Al
convent caputxí també hi quedà associada l’ermita de Sant Llorenç per al proveïment d’aigua. Però malgrat les
modificacions que hi van fer, aquest convent els quedava massa petit, hi havia poca aigua i la terra no era bona ni per
fer-hi un hort. Amb tot, hi varen viure durant set anys, fins el 1586, que traslladaren el convent al santuari de la Mare de
Déu del Lledó.
Amb la marxa dels caputxins Sant Jeroni va recuperar l’ermità, i la capella es mantingué oberta al culte fins els primers
anys del segle XIX, quan fou abandonada i acabà enrunant-se completament.
Bibliografia
FABRA SALVAT, E. & PARÍS FORTUNY, J. (1990). “Sant Llorenç del Bosch (Les ermites de Sant Llorenç i Sant Jeroni,
la Muntanya de la Vila i el Bosch de Valls)”. A Quaderns de Vilaniu, número 17, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
PIÑAS MERCADÉ, J. (1987). “L’Ermita de Santa Magdalena”. A Cultura, número 463, Valls: AAEET.
TUSET VALLET, J. (2001). Història del santuari de la Mare de Déu del Lledó, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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171. BCIL / ERMITA DE SANT LLORENÇ /

RT23-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 23, parcel·la 77. Partida la Vila.
350927, 4574485

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A023000760000UF
334.605 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M23-77

ERMITA DE SANT LLORENÇ
S. XIV-XIX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici Aïllat
Ermita i casa de l’ermità
Cap
Dolent - Ruïna
Proximitat a la pedrera
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

DESCRIPCIÓ

1.

L’ermita de Sant Llorenç es troba situada al peu del turó on hi ha les restes de l’ermita de Sant Jeroni, a poca distància
de l’indret on hi havia la muntanya de la Vila, desapareguda al llarg del segle XX, en ser convertida en una pedrera.
L’ermita de Sant Llorenç està constituïda per un conjunt d’edificis que formen una planta aproximadament rectangular.
Aproximadament a la part central de la façana posterior, hi té adossat un petit cos de planta més o menys rectangular,
destinat a estable o corral.
L’ermita es troba situada a la part central, i consisteix en una capella de reduïdes dimensions, d’una sola nau de planta
rectangular d’uns 7 metres de llargada per 5 d’amplada, amb el portal, d’arc de mig punt als peus. A l’interior conserva
el retaule amb la imatge de Sant Llorenç. A la façana, damunt del portal d’entrada, fet amb brancals i dovelles de
pedra, hi ha una petita rosassa, i a sobre d’aquesta, una petita finestra d’arc de mig punt que dóna al sostremort de la
coberta. La façana estava coronada per un campanar de cadireta, que va desaparèixer a la segona meitat del segle XX.
La façana de la capella conserva traces de la pintura que la decorava (com a mínim des del segle XIX), amb
simulacions de carreus, que presenten els seus angles pintats amb un altre color, fet que els hi dóna l’aparença de
petites creus envoltades per un cercle. La coberta de la capella consisteix en una teulada a dues aigües.
Adossat a l’esquerra de l’ermita hi tenim l’antic habitatge de la família propietària, format per planta baixa i un pis
superior, amb la porta a la façana principal, amb una finestra a cada costat i tres finestres al pis superior. Totes les
obertures de la façana principal són d’arc de mig punt, mentre que les finestres de les façanes laterals i posterior són
de llinda recta. La façana principal conserva traces de la pintura que la decorava amb simulacions de carreus.
Finalment, a la dreta de la capella hi ha l’antiga casa de l’ermità, formada per planta baixa, primer pis i golfes.
A la façana principal s’hi obre la porta amb brancals de pedra i un arc de mig punt de rajola arrebossat per simular
dovelles de pedra. També hi ha una petita finestra. Al segon pis s’hi obren tres finestres, i a les golfes dues més. Totes
les finestres de la façana principal són de llinda recta, així com la resta, de reduïdes dimensions, que trobem a la
façana lateral (tret d’una de la façana lateral i la que s’obre a la façana posterior, que mostren una llinda amb un lleuger
arquejat còncau propi del segle XVIII). La façana principal també està decorada amb una simulació de carreus pintada.
Un pedrís recorre els peus de la façana principal del conjunt d’edificis de l’ermita de Sant Llorenç.

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 022/2404 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.156 / D.034 / P.01

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT23-1
BCIL
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
Catàleg de masies M23-77

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic, façanes i cobertes i tots els seus
elements, així com les pintures decoratives.

3.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat de l’edificació original, així com l’espai llliure que l’envolta fins el camí que la
separa de Sant Jeroni (perímetre del PGOU).
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

4.
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171. BCIL / ERMITA DE SANT LLORENÇ /

RT23-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Tenim documentada l’ermita de Sant Llorenç des de finals del segle XIV, tot i que probablement aquesta capella, com
la resta d’ermites vallenques era més antiga. Com en el cas de les altres ermites vallenques, Sant Llorenç es trobava en
terres que pertanyien a la vila i estava administrada per la Universitat de Valls però depenia de la parròquia de Sant
Joan Baptista de Valls. El conjunt de l’ermita estava format per la pròpia capella, un edifici petit i modest d’una sola
nau, construïda seguint l’estil romànic, on hi havia un altar major dedicat a Sant Llorenç, i l’habitatge de l’ermità, que
correspon a l’edifici que hi té adossat a la dreta. La cura, l’ordre i la neteja d’aquesta capella anava a càrrec de l’ermità
que hi vivia.
Al llarg de l’època medieval i moderna, es varen celebrar diverses processons de rogatives fins l’ermita de Sant
Llorenç, mentre que l’any 1562 el Comú de Valls va establir que cada any es faria una processó a Sant Llorenç pel dia
de Sant Jordi, que anava acompanyada de festes populars, i que sembla que se celebrà fins els darrers anys del segle
XVIII.
Durant alguns anys de finals del segle XVI, l’ermita de Sant Llorenç formà part del convent de l’ordre dels caputxins
establert a l’ermita de Sant Jeroni l’any 1579. Hi varen viure durant set anys, fins el 1586, que traslladaren el convent
al santuari de la Mare de Déu del Lledó.
Posteriorment, l’ermita de Sant Llorenç es mantingué oberta al culte. L’any 1872, en desamortitzar-se els béns
comunals, la finca (excepte l’ermita, que no hi quedà compresa) fou adquirida per diversos propietaris, fins que el
1875 la comprà la família Pié. Els nous propietaris s’hi construïren la casa, adossada al costat esquerra de l’ermita, i
restauraren la capella. Pel que fa a la família dels ermitans, aquests continuaren habitant la seva casa i tenien cura de
l’ermita i de les terres de la finca. Amb la família Pié es recuperà el tradicional aplec (que tenim documentat com a
mínim des de mitjans del segle XIX, tot i que era més antic) que s’hi celebrava al mes d’agost, el diumenge següent a
la festa de Sant Llorenç, el qual es mantingué fins les acaballes del segle.
Durant la primera meitat del segle XX, l’ermita de Sant Llorenç continuà sent un indret on els vallencs hi anaven a
berenar o a passar un dia d’esbarjo, i on els veïns dels Boscos hi feien la seva festa major. Però l’any 1936 l’ermita fou
saquejada i desmantellada. En acabar la Guerra Civil, la família Dasca-Veciana (hereus dels Pié) la va restaurar, però
lentament va anar entrant en decadència, que s’agreujà en començar l’explotació de la pedrera de l’empresa Cots (que
passà a ser la propietària de Sant Llorenç) a poques desenes de metres de l’ermita. Actualment presenta un aspecte
abandonat, tot i que el conjunt d’edificis encara es manté dempeus.

5.

1. L’ermita de Sant Llorenç els anys vint del segle passat.
Rafael Bigorra / AMV-Fons Rafael Bigorra

6.

Bibliografia
FABRA SALVAT, E. & PARÍS FORTUNY, J. (1990). “Sant Llorenç del Bosch (Les ermites de Sant Llorenç i Sant Jeroni,
la Muntanya de la Vila i el Bosch de Valls)”. A Quaderns de Vilaniu, número 17, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.

7. Porta 1

MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
PIÑAS MERCADÉ, J. (1987). “L’Ermita de Santa Magdalena”. A Cultura, número 463, Valls: AAEET.
TUSET VALLET, J. (2001). Història del santuari de la Mare de Déu del Lledó, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

8.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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172. BCIL / MAS DE PUATÓ /

RT1-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 1, Parcel·la 120 - Partida Alzinarets
349535, 4575024

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A001001200000UU
24.438 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MAS DE PUATÓ
S. XVIII-XIX / Moderna-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici Aïllat
Habitatge
Magatzem
Regular
Camí d’accés en zona inundable
Accés rodat bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1. Visió general 1

La masia està emplaçada al camí que uneix Fonstcaldes i Picamoixons, en una part plana lleugerament elevada
respecte el camí. L’últim tram de camí és elevat i limitat per un marge de pedra seca que li dóna la imatge
característica de masia fortificada. Està rodejada de camps de conreu d’avellaners, ametllers, oliveres i vinya.
El conjunt està format per dues edificacions i l’era. L’edificació principal, que és la que es cataloga, consta de diversos
volums d’alçades diferents i diferents etapes constructives (s.XVIll-XIX), la part més alta consta de planta baixa i dues
plantes pis. La resta de volums són d’una única planta. L’edificació és de pedra lligada amb morter de calç i carreus a
les cantonades. La façana nord és pràcticament cega i li confereix la imatge de masia fortificada, a la part més alta hi
ha cinc espitlleres. De la façana principal (sud) en destaca la galeria d’arcs de la planta segona.
La masia ha conservat la seva tipologia d’origen sense gaires modificacions, tret de l’estructura de la coberta i la
teulada que es van consolidar fa relativament pocs anys.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2. Visió general 2

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls.
Codi: M01-120

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3. Façana posterior
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT1-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M01-120

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les poques masies « fortificades » que queden al terme municipal. La seva posició elevada i els
marges de pedra seca configuren el paisatge característic d’aquesta zona. L’explotació agrícola associada ajuda al
control i a la preservació del medi i del sector primari.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria de l’edifici actual i per tant tota l’envolvent, incloses les obertures originals especialment les
espitlleres de la façana posterior i els arcs de la segona planta de la part esquerra de la façana d’accés.
Es protegeix també el marge de pedra seca, contenció de l’últim tram de camí d’accés, que li confereix la imatge
característica.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. Façana d’accés

172. BCIL / MAS DE PUATÓ /
ALTRES DADES

RT1-1/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

173. BCIL / MAS MODERNISTA AMB MIRADOR /

RT1-2/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 1, parcel·la 148. Partida Alzinarets.
Camí de la Creu, antic camí de La Riba a Picamoixons.

UTM:

348987, 4574564

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A001001480000UZ
sòl 4.320 m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MAS MODERNISTA AMB MIRADOR
S. XX / Contemporània / Modernista
Edifici Aïllat
Habitatge
Cap (ruïna)
Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

L’edificació consta de dues construccions, el mas i el mirador separats per una passera.
El mas, edificació principal consta de diversos volums d’una única planta però d’alçades diferents. L’edifici és de
començaments del segle XX, a cavall entre el modernisme i el noucentisme, amb elements decoratius propis dels dos
moviments artístics. Adossat a l’edificació principal hi ha la caseta del pou acabada amb una coberta ondulant revestida
amb ceràmica vidriada. Al voltant de la construcció, a mode de fites (fonts?) hi ha dues o més columnes de “trencadís”
de pedra amb elements florals de ceràmica esmaltada. El porxo actual està refet amb biguetes de formigó de
construcció més recent.
Actualment l’edificació està abandonada.
Actualment l’antic camí d’accés a aquest mas queda tallat per la via del tren. S’hi accedeix des del nucli urbà de
Picamoixons agafant el camí de la Creu, antic camí de La Riba a Picamoixons que està asfaltat fins arribar a aquest mas
i altres masies que hi ha al voltant.
El mas queda pràcticament a nivell del camí d’accés i amagat pels pins que l’envolten per aquesta banda. El terreny
d’aquest costat, és gairebé pla amb baixada suau cap a sud-est. Per l’altre costat (el que dóna a la via del tren) està en
una posició elevada i amb unes vistes privilegiades cap al nucli urbà de Picamoixons i la serra de les Guixeres.
La finca no està tancada, però queda limitada pel desnivell del terreny amb la via ferroviària.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:

POUM

CLASSIFICACIÓ:

SÒL NO URBANITZABLE

QUALIFICACIÓ:

25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M1-148

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT1-2
BCIL
B.PARCIAL
Catàleg de masies M1-148

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de la volumetria del mas i del mirador, i dels
seus elements annexes (pou, fites...)
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements.

RAONS CATALOGACIÓ:
Mas modernista

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria i les obertures actuals, així com elements ornamentals i textura i cromatisme de la façana. Es
protegeixen també les “fites” decorades, la caseta del pou, el porxo amb el pedrís i el mirador. La coberta haurà de
mantenir el formalisme actual.
Es protegeix també la distribució interior original i els seus elements ornamentals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

173. BCIL / MAS MODERNISTA AMB MIRADOR /
ALTRES DADES

RT1-2/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

4. Interior

5. Mirador

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

174. BCIL / MASIA DE SARRI /

RT11-4/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Barcelona, Polígon 11, Disseminat 201
354718, 4572069

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

111820100CF57A0001YI
200 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA DE SARRI
S. XIX-XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

La masia està situada a la carretera de Barcelona on hi ha uns grans brancals acabats amb elements decoratius que
donen la benvinguda. La masia consta de tres plantes amb una porxada que fa de terrassa del primer pis. La barana del
terrat és una balustrada decorada amb copes a la seva part superior. La terrassa està suportada per esveltes columnes
de forja.

2.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M11-182

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

3.

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT11-4
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les masies de començaments del segle XX que configuren la imatge pròpia d’aquesta zona.

¬ No es permet la remunta.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

174. BCIL / MASIA DE SARRI /
ALTRES DADES

RT11-4/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA. Valls, AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Façana posterior

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

175. BCIL / CAL FIDEUER (Masia Girona) /

RT11-5/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 11, parcel·la 21. Partida Baiona.
354772, 4572112

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

110210100CF57A0001YI
111 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA DE CAL FIDEUER
S. XIX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Façana principal

DESCRIPCIÓ
La masia de Cal Fideuer, ara Masia Girona, és una construcció que data del 1877. Consta de planta baixa i una planta
pis. La coberta és a dues aigües, tot i que els ampits la tapen i l’aparença és de cub. Té la tipologia típica de masia
d’estiueig senyorial vallenca amb la porxada d’arcs característica a la planta primera. Interiorment la planta primera ha
estat modificada, tot i que es conserva l’estructura bàsica.
Durant la Guerra Civil la masia va ser ocupada pels militars del camp d’aviació.
Actualment és habitatge de segona residència.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2. Façana accés

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M11-21
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT11-5
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de la volumetria, façanes i estructura bàsica
interior.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements.

RAONS CATALOGACIÓ:
Manté la tipologia típica de les masies d’estiueig vallenques del segle XIX. La seva posició elevada i el marge amb la
carretera configuren el paisatge característic d’aquesta zona.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, l’obertura de noves finestres a les façanes
laterals i posteriors, mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions i sempre que el seu ús així ho
requereixi.

ELEMENTS PROTEGITS:
La masia haurà de mantenir la seva volumetria original i estructura bàsica, així com les obertures originals i tots els
elements originals. No es permeten noves obertures.
S’haurà de mantenir l’escala i la porxada amb tots els seus elements, així com el formalisme de les fusteries.
S’hauran de mantenir els materials, les textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter
de calç. Les cobertes hauran de ser de teula àrab.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

3. Façana nord

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

175. BCIL / CAL FIDEUER (Masia Girona) /
ALTRES DADES

RT11-5/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA. Valls, AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

8.

9.

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

176. BCIL / MASIA ELS QUATRE VENTS/

RT11-6/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 11,Parcel·la 212. El Fornàs
354230, 4571941

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

110250100CF57A0001XI
360 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA ELS QUATRE VENTS (CA LA MOQUERA)
S. XVIII / Moderna
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES
La masia dels Quatre Vents es troba ubicada a la partida de Ruanes del terme de Valls, envoltada de terres de conreu
en un punt dominant prop del torrent del Catllar i del camí de la Moquera. A més de les terres de conreu pròpies de la
finca, està formada per l’edifici d’una masia que dóna nom a la finca i una era enrajolada.
Si bé, al llarg del segle XX s’han fet algunes modificacions a l’edifici de la masia dels Quatre Vents, aquestes han
afectat poc l’estructura original de la masia, ja que a més de les reformes necessàries per tenir-la en unes bones
condicions d’habitatge, s’han limitat a afegir-hi un cos lateral, que en part forma part de l’habitatge i en part es destina
a magatzem. Així, avui es pot reconèixer perfectament l’estructura de l’antiga masia, de planta més aviat quadrada, amb
baixos i dos pisos superiors. La coberta consisteix en una teulada a quatre aiguavessos. L’estructura i l’aspecte que
presenta l’edifici correspon com a mínim al segle XVIII. Com a elements destacats d’aquest segle hi trobem la porta
d’entrada, amb els seus muntants aixecats amb un carreu com a base i la resta bastits amb maons (molt comuns a
Valls al llarg del segle XVIII), i les finestres amb la part superior una mica arquejada. La distribució interna original
també s’ha conservat en gran part, així a la planta baixa s’hi trobava la cuina, l’estable i magatzems, el primer pis,
dividit en dos per una paret, era on hi havia els dormitoris, i el segon pis feia funció de golfes on s’emmagatzemava la
collita.
A unes desenes de metres de l’edifici, a tocar del camí de la Moquera, que constitueix un dels límits de la finca (on hi
té l’entrada), hi trobem l’antiga era enrajolada. Aquesta, de grans dimensions, probablement data del segle XVIII.
A la mateixa finca i a les terres que hi limiten hi trobem vestigis de poblament en època antiga, concretament d’una
vil•la romana, localitzada l’any 2005. La ceràmica que s’hi observa en superfície ens indica que ens trobaríem davant
d’una explotació agrària romana d’època republicana i alt imperial (segles II a C.-I d C, aproximadament).
(continua)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b SUND

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M11-212

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2.

3.
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT11-6
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M11-212
Jaciment els Quatre Vents RT11-2

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de la volumetria del masia i l’era.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, i de tots els elements originals de
l’interior.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia històrica originària del segle XVIII.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria i les obertures actuals, així com elements ornamentals i textura i cromatisme de la façana. Es
protegeix també el porxo amb el pedrís. La coberta haurà de mantenir el formalisme actual i la barbacana.
Es protegeix també l’estructura bàsica interior i tots els seus elements originals. Es protegeix també l’era.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i de detall.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

176. BCIL / MASIA ELS QUATRE VENTS/

RT11-6/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ I DADES HISTÒRIQUES (continuació)
A més de les prospeccions arqueològiques que es van realitzar en un segon moment a les terres que limiten amb la
finca d’aquesta masia i que van permetre delimitar el jaciment arqueològic, també s’han identificat restes d’estructures
de la vil•la, com ara diversos murs de pedra i morter de calç, que es conserven en un talús, que van ser seccionats en
el moment de rebaixar el terreny de la parada de vinya que hi ha al costat de l’edifici de la masia dels Quatre Vents.
L’existència de la vil•la romana de la masia dels Quatre Vents, com la de les altres vil•les localitzades a la zona del
torrent del Catllar vindria donada pel canvi de patró d’assentament i d’explotació de la terra que va implicar el fenomen
de la romanització, i que va comportar l’abandonament dels poblats ibers i la seva substitució per les ciutats, i en el
cas del poblament rural, pel model itàlic de vil•les agràries repartides al llarg del territori. Dins la finca de la masia
dels Quatre Vents
Pel que fa a la masia actual, malgrat que l’aspecte i l’estructura que mostra l’edifici correspon al segle XVIII, és
probable que el seu origen sigui medieval. La masia dels Quatre Vents es troba situada en una part del terme de Valls
que fou ocupada per diversos masos des dels primers moments de la repoblació, a la segona meitat del segle XII. Al
llarg de l’època medieval i moderna, la zona de la partida de Ruanes on s’aixeca la masia formava part de l’antiga
partida de les Cavalleries. Aquesta fou una de les zones de l’actual terme de Valls que, en els primers moments de la
repoblació d’aquest territori, foren lliurats en feu a diversos cavallers. Aquests hi establiren els seus masos, que
consistien en explotacions agropecuàries compostes de diverses dependències estructurades normalment a l’entorn de
l’edifici d’un mas, que podia tractar-se d’una casa forta, on vivia el cavaller amb la seva família. Però amb el pas del
temps, molts d’aquells masos de cavalleria o “honors” inicials passaren a mans del municipi vallenc i foren
desmantellats i repartits entre altres conreadors, mentre que també començaren a sorgir masos de pagesos. En els
segles XIV i XV tenim documentada l’existència de dos masos de cavalleria a la zona de Ruanes i la Cavalleria, els de la
família Concabella, situat prop de l’arrencada del Tomb del Balcó (l’antic Coll d’en Martí), i el de la família Llobets (del
que tenim notícies fins les acaballes del segle XV). En aquells anys també tenim documentada l’existència de dos
masos de pagesos a la partida de Ruanes i de les Cavalleries, els masos de Marins i d’en Castellgalí. Des de les
primeres dècades del segle XV i fins ben entrat el segle XVI encara constatem l’existència d’un altra mas de cavalleria
en aquesta zona, el de la família Ubach, que s’aixecava prop del Coll d’en Martí i del camí de Ruanes.
Centrant-nos en l’edifici actual de la masia, malgrat que aquest presenta un aspecte propi del segle XVIII, sembla ser
que els murs de les quatre façanes estan construïts amb tàpia de terra. Si bé, el bon estat de conservació de l’edifici i
l’ús d’habitatge que té actualment ha impedit que saltés el més mínim fragment d’arrebossat exterior o de pintura de
l’interior, que ens permetés observar la presència de tàpia de terra, els propietaris han pogut constatar que els murs
estaven construïts amb aquesta tècnica, cada vegada que han fet algun tipus d’obres que els afectés. Si realment ens
trobem davant d’uns murs que foren aixecats parcialment amb tàpia de terra, ens trobaríem davant d’un edifici anterior
al segle XVIII, ja que aquesta tècnica constructiva es va utilitzar amb profusió a Valls des de l’època medieval fins a les
darreries del segle XVII. En canvi, en el segle XVIII la tàpia de terra cau en desús i generalment els murs passaren a
aixecar-se amb maçoneria. Per tant, hi ha la possibilitat de que la masia dels Quatre Vents fos en el seu origen un dels
masos de cavalleria o de pagesos que existien en aquesta part del terme de Valls.
Pel que respecta a qui foren els propietaris de la masia dels Quatre Vents, no en tenim notícies fidedignes fins la
segona meitat del segle XVIII. Amb tot, cal apuntar que, l’historiador mossèn Eusebi Ribas i Vallespinosa va plantejar
la hipòtesi que la masia dels Quatre Vents havia estat una propietat del monestir de Poblet, que la feia servir com a lloc
de repòs dels monjos malalts o de reclusió. Però, la manca de documentació que reforci aquest plantejament, i el fet
de que l’única propietat que tenia Poblet al terme de Valls al llarg de l’època medieval i moderna fos la Granja de
Doldellops, a tocar el riu Francolí, que a més de la seva funció de gran explotació agrària també tenia els dos usos que
mossèn Ribas conferia a la masia dels Quatre Vents, no ens permet assegurar que la masia dels Quatre Vents hagués
estat una propietat del monestir de Poblet.
En canvi, a partir de l’any 1767 (i probablement algun any abans) trobem la masia dels Quatre Vents com a propietat
de Josep Veciana, el cap de casa d’una de les branques secundàries dels Veciana que foren comandants dels Mossos
d’Esquadra durant el segle XVIII i part del XIX. Segons el cadastre del 1767, les terres d’aquesta finca de la partida de
Ruanes estaven constituïdes per un total de 5 jornals ¾, repartits de la següent manera: ¾ de jornal de secà de
primera categoria, 1 jornal ¾ de secà de segona, 2 jornals de secà de tercera, ¼ de jornal de vinya de segona, i 2/4
d’arbres fruiters. Cal dir que en els cadastres vallencs del segle XVIII i dels primers anys del XIX, normalment no
s’especificaven els edificis que existien a les finques rústiques, per tant, no hi van fer constar l’edifici de la masia.
Aquesta branca de la família Veciana va continuar posseint la masia dels Quatre Vents i les seves terres al llarg del
segle XVIII. L’any 1803 aquesta propietat passà per herència a mans de Felip Baldrich, senyor del castell del Rourell,
que vivia a Valls. El 1829, després d’haver passat per les mans d’altres hereus, la masia va convertir-se en propietat

d’un dels seus fills, Albert Felip Baldrich i de Veciana (1786-1864), que obtingué el títol nobiliari de Marquès de
Vallgornera, que a partir d’aquell moment quedà lligat a la família i esdevingué hereditari. Albert Baldrich, fou militar i
ocupà importants càrrecs polítics i administratius, entre els que van destacar el de Ministre de Governació, l’any 1838,
i els de senador per la província de Tarragona del 1837 al 1839 i del 1843 al 1844, i per la de Girona l’any 1843, entre
altres. L’any 1911 la ciutat de Valls el va homenatjar com a fill il•lustre, incorporant-lo a la Galeria de Vallencs
Il•lustres. Els seus descendents mantindrien aquesta propietat fins els primers anys del segle XX.
Fins el cadastre de l’any 1831 no trobem variacions respecte a les dimensions i els conreus que tenia la masia dels
Quatre Vents. Aquell any la finca havia passat a tenir 7 jornals, distribuïts de la següent manera: 1 jornal d’olivera de
segona categoria, 1 jornal d’olivera de tercera, 1 jornal 2/4 de secà de segona, 2 jornals ¾ de bancs de tercera i 1
jornal de vinya de segona. A més, per primera vegada s’hi especificava l’edifici de la “Masia dita dels cuatre vents”, i
l’existència d’una era enrajolada a l’esmentada masia. El fet de que no haguem trobat abans cap notícia de l’edifici de
la masia i de l’era no vol dir que no existissin, sinó que no els recollien en els cadastres anteriors. De fet, en la
descripció d’aquesta finca que trobem a la “Nova recanació de les terres de la vila i terme de Valls”, de l’any 1846,
tampoc s’hi esmenten l’era i l’edifici de la masia.
L’any 1907, Eduard de Balle, Marquès de Vallgornera, va vendre la masia dels Quatre Vents al matrimoni format per
Josep Dasca Ballart i Josepa Monné Jové, i al fill d’aquests, Francesc Dasca i Monné, pagesos, veïns de Valls. Des
d’aquella data la família Dasca ha estat la propietària de la masia dels Quatre Vents, en la qual hi habiten actualment.
Bibliografia
CEBRIÁN, L.: “Masia dels Quatre Vents o de ca la Moquera”. A Cultura, n.º 661, agost del 2005, AAEET, Valls.

6.

IBARRA OLLÉ, R.: La Galeria dels Vallencs Il•lustres (1891-1991). Col•lecció Quaderns de Valls, n.º2. Ajuntament de
Valls, 1991.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F.: “Estudi històric de la masia dels Quatre Vents”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

7.

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

8.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

177. BCIL / HORT DE LA BANDERETA /

RT11-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 11,Parcel·la 43. Rec de Cavalleria
353769, 4572002

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

HORT DE LA BANDERETA
S. XVIII - XIX / Moderna - Contemporània
-Habitatge
Cap
Dolent - Ruïna
Zona inundable
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A011000430000UI
8.692 m² sòl
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Ubicada a la zona del Rec de la Cavalleria, era coneguda també pel nom d’Hort de Sant Francesc. S’hi arriba per la
Muralla del Castell agafant un camí de baixada cap el torrent, just passat el Raval dels Filadors. Per arribar a la masia
s’ha de creuar el torrent per una passera , un com l’hem travessat trobem les pilones i la reixa de ferro que donen pas a
la construcció.
Té la tipologia pròpia de masia tradicional. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és inclinada a dues
aigües. La construcció és de pedra lligada amb morter.

2.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(P) PEU Torrents de Valls

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M11-43

Sector: PEU-Torrents

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT11-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M11-43

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Mas històric. Configura la imatge característica d’aquesta zona del torrent.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior i relació entre les plantes. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els
arrebossats hauran de ser amb morter de calç.
També es protegeix la passera d’accés.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

177. BCIL / HORT DE LA BANDERETA /
ALTRES DADES

RT11-1/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA. Valls, AAEET.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

178. BCIL / MASIA GAY /

RT13-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 13,Parcel·la 26. Ruanes
354795, 4571411

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A013000260000UI
13.941 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA GAY
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
La masia data de l’any 1820 i va ser ampliada i modificada a finals del XIX, començaments del XX.
Té la tipologia típica de masia d’estiueig benestant vallenca. El nom li ve d’un dels primers propietaris, el notari Josep
Gay, que va ser el que la va reformar (anys 60 del segle XIX) i li va donar l’aspecte que té actualment. La masia va ser
rehabilitada a finals dels anys 90 del segle XX.
La masia, edificació principal, consta d’un cos central de tres plantes d’alçada i coberta a dues aigües, i dos cossos
annexos, un de porxat de dues plantes, que correspon a la façana principal i d’accés, orientat a llevant i l’annex
posterior també de dues plantes d’alçada i terrat. Des de la façana posterior s’accedeix a un pati tancat i que limita amb
la parcel·la veïna. Adossada a la façana sud hi ha una bassa quadrada de petites dimensions. La sortida a la porxada de
la planta primera és d’arc rodó d’estill orientalista i a la paret hi ha pintures amb trets modernistes.
Actualment és habitatge de primera residència.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

A la masia s’hi arriba des del camí vell de Puigpelat. Arribant a la parcel·la hi ha una antiga entrada amb dues pilastres
ornamentades i porta de ferro forjat, que actualment no es fa servir.
L’accés amb cotxe és uns metres més enllà resseguint el marge de pedra, al límit est de la parcel·la, des d’on s’agafa
el camí particular resseguit per una filera de xipresos i des d’on es veu tota la magnificència d’aquesta masia.
A nord hi ha una pineda i a llevant tocant a la masia un jardí.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M13-26

2.

INTERVENCIONS
CATALOGACIÓ
USOS PERMESOS:
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT13-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M13-26

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de la masia.

3.

¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes, les porxades, i tots els seus elements.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les masies d’estiueig que manté la tipologia propia de finals del XIX i començaments del XX, amb
alguns trets propis del modernisme.
ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la seva volumetria així com les seves obertures originals. No es permet la
creació de noves finestres. S’hauran de mantenir les porxades de planta baixa i primera els terrats de planta segona i el
pati posterior. També la tipologia de les cobertes i l’estructura básica interior.
S’hauran de mantenir els materials, les textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter
de calç. S’hauran de mantenir també les pintures i tots els elements ornamentals de la façana, així com els paviments
originals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

178. BCIL / MASIA GAY /
ALTRES DADES

RT13-1/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA, núm 675. AAEET, Valls novembre del 2006.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

5.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

179. BCIL / MASIA DE RULL /

RT14-2 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 14, parcel·la 88. Plana de Vallmoll.
353378, 4570859

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A013000260000UI
13.941 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA GAY
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
La masia pròpiament dita, edificació principal consta de tres volums diferenciats d’alçades diferents i d’etapes
constructives diferents. El principal, data de l’any 1921 i té la tipologia típica cúbica de les masies d’estiueig
vallenques, consta de planta només de planta baixa i té un arrebossat esgrafiat formant carreus. Les obertures de les
façanes principals (ponent i sud) són portalades amb arc rebaixat i tancades amb mallorquines. Adossat a la sortida
sud hi ha el terpe característic. Els altres volums adossats, semblen anteriors al volum principal, i ocupen la cantonada
nord-est de l’edificació. Consten de planta baixa i planta baixa i pis, respectivament.
És un habitatge de segona residència.
Adossada a la tanca amb la carretera de Tarragona hi ha una glorieta-mirador de fusta, que configura una de les
imatges característiques d’aquesta masia i de la zona en general.

2.

Actualment s’hi accedeix des de la mateixa carretera de Tarragona a través d’una portalada de ferro treballat,
emmarcada per dues grans pilastres d’obra vista ornamentades. Des d’aquí s’agafa el camí particular que porta fins a la
masia situada a l’altre costat de la parcel·la.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M14-88
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent
3.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT14-2
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M14-88
RT14-1 Cementiri Jueu

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de la masia.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
L’edificació manté la tipologia típica de masia d’estiueig vallenca de començaments del XX. L’accés senyorial a
aquesta masia i la seva glorieta configuren la imatge característica del paisatge d’aquesta zona.
ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la seva volumetria així com les seves obertures i les mallorquines
característiques. No s’admet l’obertura de noves finestres. També s’haurà de mantenir la tipologia de la coberta i els
coronaments de la façana, i l’estructura bàsica interior. S’haurà de mantenir la façana principal amb els materials,
textures, cromatismes i elements ornamentals. Es protegeix íntegrament la glorieta.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

179. BCIL / MASIA DE RULL /
ALTRES DADES

RT14-2 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA, núm. 659. AAEET, Valls juny de 2005.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
5.

.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

180. BCIL / MASIA DE L’ESQUILACHE /

RT17-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 17, parcel·la 91. Partida Freixa.
351143, 4570695

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA DE L’ESQUILACHE
S.XIX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Cap (ruïna)
Dolent - Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A017000910000UR
48.545 m² sòl
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Aquesta masia senyorial construïda l’any 1870, consta de dos volums prismàtics aïllats, disposats en filera. El primer
volum que ens trobem quan arribem a aquesta finca és el que es troba més a ponent i que guaita cap al Francolí.
Consta de planta baixa i planta pis i té una galeria porxada característica, i encara manté ela elements ornamentals. La
coberta és plana a la catalana. L’altre volum consta de tres volums annexats. El principal, té planta baixa i dues plantes
pis i és de les mateixes característiques constructives que l’altre. A llevant té adossada una casa rural tradicional,
possiblement més antiga, de planta baixa i planta pis i coberta inclinada a dues aigües. A ponent té una altra edificació
més petita adossada destinada a antigues instal·lacions de l’habitatge.
Encara es conserva part de l’entrada principal i la tanca.
Actualment fa funcions de magatzem de l’explotació agrícola associada.
2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

A la masia s’hi accedeix directament des de la carretera d’Alcover, abans d’arribar al pont del Francolí agafant un camí
de pujada a mà dreta. La finca limita amb el riu que està a una cota molt més baixa. La masia està emplaçada en una
parada pràcticament plana desnivellada una planta esntre entre les dues edificacions. La finca és molt gran i destinada
a conreus d’horta, oliveres i garrofers. La part que toca el riu està plena de vegetació i canyissars.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M17-91

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT17-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg masies RT17-91

¬ Rehabilitació assegurant la conservació del formalisme arquitectònic de les dues construccions i l’entrada senyorial.
¬ Rehabilitació assegurant la conservació de les façanes i tots els seus elements, textures i cromatismes.

RAONS CATALOGACIÓ:
La masia conserva la tipologia i els elements ornamentals de les masies d’estiueig senyorials vallenques. Situada en
una zona elevada, configura el paisatge típic d’aquesta zona del Francolí.

4.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la volumetria i recuperar les obertures originals, així com l’estructura bàsica
interior. No s’admeten noves obertures. També s’haurà de mantenir la tipologia de la coberta. S’hauran de mantenir els
materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir
i/o recuperar els elements ornamentals de les façanes i els interiors.
S’haurà de conservar i habilitar l’antiga entrada senyorial amb la tanca i els marges de pedra.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

180. BCIL / MASIA DE L’ESQUILACHE /
ALTRES DADES

RT17-1/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA, núm. 660. AAEET, Valls juliol de 2005.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius

6.

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

181. BCIL / MASIA D’ORIGEN MEDIEVAL /

RT17-2/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBANITZABLE no delimitat
Polígon 17, parcel·la 164. Carretera d’Alcover.
352793, 4571453

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

43163A017001640000UU

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

1.726m²

TITULARITAT:

PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/15000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/7500

POUM
SÒL URBANITZABLE no delimitat
Clau 20

Sector:

1.

Antiga masia d’origen medieval, situada a les afores de Valls, a pocs metres del camí del Riu, entre el barri de Mas
Clariana i la carretera de Valls a Alcover. L’edifici, de planta rectangular, es troba en estat ruïnós, ja que fa anys va cedir
la coberta, que es troba colmatada al terra de l’edifici, fet que n’ha fet augmentar aproximadament un metre l’alçada del
nivell de circulació. Malgrat la pèrdua de la coberta, l’edifici manté la funció de magatzem per tasques agrícoles, ja
que varen construir un cobert al seu interior per aquesta funció. L’espai de l’interior, on ha crescut una figuera, es
manté en condicions d’ús per les tasques agrícoles de la finca de que forma part l’edifici.
La masia es troba encaixada en un angle que forma un dels bancals que permeten salvar la diferència de nivell del
terreny, fet que provoca que el mur lateral esquerre i el posterior, tinguin la planta baixa per sota del rasant del terreny
que tenen a l’exterior de les seves parets. L’edifici estava estructurat en planta baixa i dos pisos superiors, tal com
indiquen les obertures de les finestres i les marques dels sostres dels pisos que s’observen a la cara interior de les
parets. La masia està aixecada amb pedra comuna lligada amb morter, que combina l’ús de carreus en l’aixecament de
les cantonades.
Trobem la porta centrada a la façana principal. Consisteix en un portal d’arc de mig punt, del que es reconeixen part
dels brancals i les dovelles de pedra, ja que la part inferior dels brancals o bé resta tapada o ha estat substituïda per
una obra de maons i pedra comuna, que hi varen aixecar quan va augmentar l’alçada de l’interior de l’edifici. Aquesta
diferència de rasant entre l’interior i l’exterior de l’edifici, ho van solucionar amb la construcció d’una escala, feta
parcialment amb carreus (que es podrien tractar de brancals de la porta reaprofitats, en el cas de que aquests hagin
desaparegut i no es conservin darrera del mur que els amaga). L’augment de l’alçada interior, ha provocat que el portal
quedi parcialment colgat, però encara permet el pas. A la dreta del portal, a l’alçada del primer pis, hi tenim una
finestra del segle XVIII, actualment tapiada. La el tram de paret frontal que correspon al segon pis, ha desaparegut en la
seva major part.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MASIA D’ORIGEN MEDIEVAL
S. XIV - XIX / Medieval - Contemporània
Edifici aïllat
Masia
Magatzem agrícola
Dolent
PAU Porta Alcover

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:

PAU Porta Alcover

OBSERVACIONS:

2.

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
ARQUITECTÒNIC
RT17-2
BCIL
B. PARCIAL

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe històric-arquitectònic amb aixecament de plànols i fotografies de
conjunt i de detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i l’envolvent amb tots els seus elements d’origen (portalada
d’arc de mig punt, cantonada carreus, obertures XVIII, etc), textures i cromatismes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi històrico-arqueològic amb aixecament de plànols i fotografies de conjunt i
detall.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

181. BCIL / MASIA D’ORIGEN MEDIEVAL /

RT17-2/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La façana del costat dret conserva la major part de la seva alçada, tret dels metres més propers a la façana principal,
que han perdut la del segon pis. Hi trobem una finestra del segle XVIII, a l’alçada del primer pis, una finestra similar al
segon, i finalment un dels brancals de maons d’una gran finestra del segle XIX, que s’obria a la part més malmesa de
la paret del segon pis. La façana posterior conserva pràcticament tota la seva alçada, i al segon pis s’hi obren dues
finestres estretes del segle XVIII. Finalment, el costat esquerre, també conserva la major part de l’alçada de la seva
paret, on s’hi obre una finestra de grans dimensions del segle XIX (similar a la que hi havia a la façana dreta). Pel fet de
trobar-se a l’alçada del rasant dels terrenys que suporta el bancal, probablement, aquesta finestra allargada, similar a
una porta balconera, també feia funció de porta secundària d’entrada a l’edifici, això si, donant accés al segon pis
d’aquest.
DADES HISTÒRIQUES
La masia d’origen medieval que trobem en aquest indret de les afores de Valls, ha sofert diverses reformes al llarg de
la seva història, essent actualment les més evidents les dels segles XVIII, XIX i XX. Es troba situada en el que havia
estat el terme d’Espinavessa, segurament a uns centenars de metres d’on es va fundar, l’any 1155, el petit poblat
d’Espinavesa, el primer nucli urbà de Valls, que esdevingué l’origen de la ciutat. Amb tot, aquesta masia, probablement
fou construïda en els segles XIV o XV, i es tractaria d’una de les masies destinades a tasques agrícoles, que trobem
documentades en aquesta zona del terme de Valls al llarg de l’època medieval i moderna. Malgrat les transformacions
que ha sofert al llarg dels segles, encara manté el portal d’arc de mig punt de l’entrada, essent un cas excepcional a
Valls.

5.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.

6.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

182. BCIL / MAS DE BARROTES /

RT18-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 18, parcel·la 127. Partida La Serra.
350845, 4569544

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

43163A018001270000UR
6.603 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
A la masia s’hi accedeix agafant la carretera de Valls a d’Alcover i posteriorment la que porta al Milà i la Masó. Des
d’aquesta s’agafa un trencant a mà esquerra, l’antic camí d’Alcover, que porta directament a aquest mas. La masia es
troba al final d’aquest camí quan es creua amb el camí de Valls a Reus, abans d’arribar al pont Trencat o de Barrotes
que creuava el Francolí, i al límit del terme municipal. Està envoltada per un mur de pedra de la mateixa època.
Aquesta masia, situada on es creuen l’antic camí d’Alcover i el camí de Valls a Reus, és originària del segle XVIII, el
seu ús era d’hostal vinculat a la seva posició de creuament de camins. El mas consta d’un únic volum principal al que
s’hi accedeix a través d’un tancat de la mateixa època constructiva. La masia està adossada al camí de Valls a Reus on
hi té accés des del pati. L’edificació principal té planta baixa, una planta pis i golfes, les obertures són d’arc rebaixat.
La coberta és inclinada a dues aigües i manté la barbacana de l’època. La construcció és de pedra lligada amb morter
de calç. Té un volum annexat a la seva façana nord, de planta baixa i terrat, que correspon a usos complementaris de
l’habitatge. Adossat a aquest i de planta baixa i coberta inclinada hi ha un petit volum (C) que correspon a magatzem i
instal·lacions.
A l’altra banda del camí (parcel·la 126 que limita amb el riu Francolí), pel seu costat est, queden restes de la Font de
Barrotes que pertanyia a la masia i de l’antic rec que venia de la bassa de la masia Barrotes.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
GESTIÓ:

MAS DE BARROTES
S.XVIII / Moderna
Edifici Aïllat
Hostal
Habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b
Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M18-127

1. Visió general 1

CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC
RT18-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M18-127

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements, tanca i marges de pedra.

RAONS CATALOGACIÓ:
Antic hostal del segle XVIII situat al límit de terme a l’antic camí de Valls a Reus i proper al Pont Trencat o de Barrotes.
La masia conserva la tipologia pròpia dels masos d’aquesta època, el mur perimetral el pati i la porta antiga del camí
de Valls a Reus. Situada en una zona elevada configura juntament amb el pont trencat i el molí del riu, el paisatge típic
d’aquesta zona del Francolí.
ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir íntegrament la volumetria i les obertures originals, així com l’estructura bàsica
interior. També s’haurà de mantenir la tipologia de la coberta, la barbacana i la trobada corba entre les dues. S’hauran
de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. S’hauran de mantenir i/o recuperar els elements
ornamentals de les façanes i els interiors. S’haurà de conservar l’antiga entrada des del camí amb la tanca i els marges
de pedra.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.

2.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe previ dels valors patrimonials existents amb aixecament de plànols i
fotografies de conjunt i detall.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

182. BCIL / MAS DE BARROTES /

RT18-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
A mitjan segle XIX, el Mas de Barrotes i les seves peces de terra pertanyien a Pere Tomàs i Segú, les quals foren
heretades l’any 1868 pel seu fill, Pere Joan Tomàs i Massalles, que en tingué la propietat fins la seva mort, a
Barcelona, l’any 1880. La masia, que encara mantenia el nom històric de Mas de Barrotes, era descrita en aquells
anys, com una casa de camp amb planta baixa amb corral, i dos pisos superiors, que a més tenia una bassa d’aigua.
El següent propietari del Mas de Barrotas fou la barcelonina Madrona Andreu Maignon, vídua del mencionat Pere Joan
Tomàs Massalles. L’any 1904, una vegada morta la propietària, la finca del Mas de Barrotes va passar a mans dels
seus cinc fills, repartida en diferents parts: Augusto, Cesar, Rosa, Dolores i Maria de la Assunción Tomàs Andreu.
Posteriorment la finca anà canviant de mans fins arribar als actuals propietaris.
Bibliografia
Revista CULTURA
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius

4.

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

183. BCIL / BOSC DE PEIXETS /

RT24-5/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24 – Bosc de Peixets
351572, 4575891

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

1460701CF5716S0001XT
460.000 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC DE CA PEIXETS o QUINTA BUENAVISTA
S.XIX - XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici aïllat amb volumetria específica
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

El Bosc de Ca Peixets és la masia d’estiueig més gran que trobem als Boscos. Va ser ampliada i reformada l’any 1878
pel polític Josep Tomàs Salvany (1839-1905) diputat a les Corts de Madrid.
Es tracta d’un conjunt d’edificis amb una estructura complexa, amb un bloc principal i altres dependències annexes. El
primer està format per una porta d'accés coberta amb un porxo i sostingut per 10 columnes, a la part superior del qual
hi ha una terrassa amb balaustrada i una tribuna amb voladís de fusta i acabament enterrat. Als costats de la porta hi ha
4 finestres a la dreta i 3 a l'esquerra, obertures que es repeteixen al primer pis. Al centre del terrat hi ha un cos elevat
acabat en timpà i coronat amb una palmeta. Tot l'edifici està decorat amb elements clàssics. Els edificis annexes
mantenen les mateixes característiques tipològiques, però amb decoració més simplificada. L'obra és de pedra i maó
arrebossat i pintat de color rosat.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-999

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 165/2443 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-5
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-999

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria original de l’edificació, així com les façanes principals i tots els seus elements
(eixos compositius, obertures, elements ornamentals, textures i cromatismes). Es protegeix també el formalisme de les
cobertes actuals. De l’interior es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació entre plantes, paviments originals i
elements ornamentals.
Es protegeixen també els elements exteriors, escales, baranes, brollador, piscina i xipresos monumentals.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

183. BCIL / BOSC DE PEIXETS /

RT24-5/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El Bosc de Ca Peixets era també conegut pel nom de Quinta Buenavista. Peixets era el renom de la família Tomàs de
Valls, industrials del tèxtil, que la va adquirir l’any 1861. El fill dels primers propietaris, Josep Tomàs i Salvany (Valls
1839 – Madrid 1905), va ser diputat republicà a les Corts de Madrid, motiu pel qual en aquest Bosc hi van estiuejar un
gran nombre de polítics de la Primera República i la Restauració.
Bibliografia
Revista CULTURA, n.670. AAEET, Valls maig del 2006.

4.

VIVES CORBELLA, P: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
.
Arxius

1. Panoràmica del Bosc de Peixets al 1900. Autor Desconegut / AMV-Fons Moragas.

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
5.

6.
8. Jardí i xipresos monumentals

9. Interior

7.
10. Façana posterior

11. Interior

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

184. BCIL / BOSC MORATÓ o DE DASCA (CAN FERRÉ BIGORRA) /

RT24-6/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, parcel·la 89 – Partida el Bosc.
351769, 4575270

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024000890000UR
31.734 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC MORATÓ o DE DASCA (CAN FERRÉ BIGORRA)
S.XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Aquest Bosc també era conegut com el “Tancat de Dasca” per la tanca que l’envolta. És un conjunt de tres edificacions
aïllades: la casa familiar, la masoveria i la capella dedicada a Sant Roc.
L’edificació principal consta de planta baixa i dues plantes pis i una galeria porxada, té la tipologia cúbica pròpia de
moltes de les cases d’estiueig dels Boscos. La façana principal està formada per tres eixos compositius emmarcats
pels arcs de la porxada de la planta baixa. Al primer pis hi ha tres portes balconeres emmarcades per elements
ornamentals, a la segona planta hi ha tres finestres de construcció més recent. Encara es conserva part del revestiment
original amb simulació de carreus i emmarcaments a les cantonades i a les obertures.
La capella és de pedra i la planta és semicircular a la zona de l’absis. La portalada d’accés és gòtica, el coronament
d’aquesta façana és un frontó amb una petita rosassa, als extrems hi ha dues pilones coronades amb esferes de pedra.
La coberta és a dues aigües.

1.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-89
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 159/26/8033 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-6
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-89

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació, les façanes i tots els seus
elements.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global de la masoveria i la capella.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria original de l’edificació, així com les façanes i tots els seus elements (eixos
compositius, obertures, porxada, elements ornamentals, textures i cromatismes). Es protegeix també la volumetria
actual de la masoveria.
Es protegeix íntegrament la capella. De l’interior es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació entre plantes, i
elements ornamentals.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si hi ha més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

184. BCIL / BOSC MORATÓ o DE DASCA (CAN FERRÉ BIGORRA) /

RT24-6/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Arquitecte:

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954) construeix la capella

Any:

1924

DADES HISTÒRIQUES
En aquesta parcel·la ja hi havia una masia documentada l’any 1859. El 1867 la va comprar el metge i cirurgià vallenc
Joan Morató i Baldrich que va fer construir el Bosc tal i com el coneixem avui. A inicis del segle XX passà a mans de
l’industrial del tèxtil vallenc Albert Dasca i Boada (1857-1939), que va ser alcalde de Valls.
La capella dedicada a Sant Roc va ser construïda el 1924, i és obra de l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet
(Valls 1888-1954). Durant la Guerra Civil va servir de polvorí. En aquesta època es va malmetre l’interior, la imatge de
Sant Roc i va desaparèixer el campanar.
Bibliografia
Revista CULTURA, n.686. AAEET, Valls novembre del 2007.
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
VIVES CORBELLA, P: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.

4.

.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

185. BCIL / BOSC RODON o CATALÀ /

RT24-7/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 133 – Partida el Bosc
351928, 4575451

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001330000UU
12.130 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC RODON o CATALÀ
S.XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

Aquest gran bosc va ser construït l’any 1889 per Pere Rodon i Dasca. Té la tipologia pròpia de les masies d’estiueig
dels Boscos.
L’edifici consta de planta baixa i pis, amb golfes i terrat. L'estructura és simètrica, amb un cos central i dos laterals. El
primer té porta central d'arc rebaixat a la qual s'accedeix per una escalinata. Hi ha una finestra adintellada a banda i
banda de la porta. Al segon pis hi ha tres balcons d'obertura adintellada, i damunt cada un d'ells una obertura
rectangular corresponent a les golfes. Aquest cos central es corona amb una barana de balustres, és una terrassa
transitable a mode de coberta que té quatre copes simètriques. Hi ha dos cossos laterals a la façana principal, tots dos
de dues plantes. Presenten a la planta baixa obertures rectangulars i al primer pis, una galeria que recorre part de la
façana (3 arcs a banda i banda del cos central), i els dos laterals de l'edifici (7 arcs per cadascun), de coberta plana.
Aquest tipus de galeria és típic de les masies de l'Alt Camp. L'edifici està arrebossat i pintat de color rosa. El conjunt
resulta força simètric i equilibrat. L'edifici està envoltat per jardina i un petit bosc, valor afegit a la propietat.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-133

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 156/2446 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-7
BCIL
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació, les façanes i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria original de l’edificació, així com les façanes i tots els seus elements (eixos
compositius, obertures, porxades, elements ornamentals, textures i cromatismes). També es protegeix l’escala exterior
i els marges del jardí.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si hi ha més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

185. BCIL / BOSC RODON o CATALÀ /
ALTRES DADES

RT24-7/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest bosc va ser construït el 1889, el seu propietari era el ric industrial Pere Rodon i Dasca.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
VIVES CORBELLA, P: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

186. BCIL / BOSC DE MORAGAS /

RT24-8/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 365 (125) – Partida el Bosc.
351658, 4575734

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001250000UI
44.875 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC DE MORAGAS
S.XVIII - XIX / Moderna-Contemporània / Neoclàssic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

A la masia s’hi accedeix agafant el camí que porta als Boscos des de la carretera de Montblanc a l’alçada de
Masmolets, i després el camí que porta al Bosc de Peixets amb el que aquesta finca limita. Té diferents nivells
topogràfics que se salven amb marges i escales integrades. Té un jardí davant de la façana principal amb vegetació
important.
Aquesta masia, propietat de l’important família de Moragas, va ser construïda l’any 1805 i no segueix cap dels patrons
tipològics dels Boscos. És un edifici aïllat neoclàssic format per un habitatge de planta baixa i pis (esquerra) i capella
integrada i de la mateixa alçada (dreta). La casa de planta rectangular, presenta a la planta baixa, porta d'arc de mig
punt centrada, emmarcada per dues pilastres amb capitell corinti que sostenen un fris amb decoració clàssica (acants i
oves). La façana principal està orientada cap el sud. Damunt el fris hi ha un alt relleu amb un cap femení ornamentació
vegetal. A cada banda de la porta hi ha dues finestres rectangulars protegides per reixes i amb una petita motllura lineal
a la part superior. Al primer pis, hi ha 4 finestres rectangulars amb ampit sobresurtint i amb dues petites carteles de
fulles d'acant. El coronament de l'edifici el forma una cornisa de doble motllura. El cos de la capella té una porta
central d'arc de mig punt emmarcada per un frontó trencat amb una obertura circular al mig. El conjunt té coberta plana
i està arrebossat i pintat de blanc. A la façana de ponent i als baixos hi ha quatre finestres enreixades i de forma
rectangular i una, més petita i quadrada; en canvi, a la segona planta tant sols hi ha tres finestres. A la part superior i a
un lateral, el sudoest, hi ha un rellotge de sol. A la mateixa cantonada, al vètrex, hi tenim un fanal que dóna un toc de
certa distinció al conjunt arquitectònic. La coberta és a dues aigües. Al cim del caraner s'hi troba un petit campanar
amb fornícula, detall que tant sols es percep quan hom baixa precisament de la masia Can Peixets. Hi ha un pati
interior, d'estil colonial.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-365

1.

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 162/10/2442 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-8
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-365

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements, tanca i marges de pedra.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal, la capella, el pati i el jardí hauran de mantenir integrament la volumetria i les obertures originals
(especialment la portalada d’accés), així com l’estructura interior i elements ornamentals. No s’admeten noves
obertures. També hauran de mantenir les tipologies de les cobertes i tots els seus elements.
S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de
calç. S’hauran de mantenir tots els elements ornamentals de les façanes i els interiors.
Es protegeixen també les escales i els marges del jardí davanter.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

186. BCIL / BOSC DE MORAGAS /
ALTRES DADES

RT24-8/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
La capella va ser construïda un any més tard, el 1806, per Pau Forès, el mateix mestre d’obres. S’hi accedeix per la
cantonada dreta de la façana principal per una portalada d’arc de mig emmarcada per pilastres i un frontó rectangular
acabat amb un òcul. Tant la casa com la capella van ser ocupades i destruïdes interiorment durant la Guerra Civil.
Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.
Fitxa del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

4.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

187. BCIL / BOSC PALLARÈS o PADRÓ /

RT24-9 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 94– Camí del Bosc.
351476, 4575193

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

BOSC PALLARÈS o PADRÓ
S.XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A024001140000UT
38.511 m² sòl
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular format per la casa senyorial i la dels masovers. És de planta baixa i un pis. La façana
principal és de composició simètrica. Una galeria recorre la planta baixa i s'hi accedeix mitjançant una petita escala.
Aquesta galeria forma terrat al primer pis, sostingut per 10 columnes corinties de ferro de la forja de J. Colomines de
Valls. A la planta baixa, la porta d'entrada és d'arc escarcer i està emmarcada amb pedra. Actualment està protegida per
un mirador de vidres. Hi ha una barana de pedra que contrasta amb la de ferro del pis superior. Aquest presenta 5
obertures amb llinda motllurada i cornisa amb decoració de palmetes. A la part superior es troba la cambra d'aire i una
cornisa amb motius clàssics (palmetes i acants). La construcció és de pedra i maó.
2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-94

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 164/2448 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-9
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-94

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació original i tots els seus
elements.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global de la porxada i tots els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la volumetria i les obertures originals, així com l’estructura bàsica interior
(escales, arcades, cobertes...). No s’admeten noves obertures. També s’haurà de mantenir les tipologies de les
cobertes originals, els seus materials i acabats i elements ornamentals. S’hauran de mantenir els materials, textures i
els cromatismes originals.
Es protegeix especialment la porxada amb tots els seus elements i l’escala d’accés exterior.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

187. BCIL / BOSC PALLARÈS o PADRÓ /

RT24-9 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquesta finca la va comprar l’any 1899 l’industrial de gèneres de punt Antoni Padró, per construir-hi una torre
d’estiueig. Es tenen referències del mas que existia anteriorment des del 1814.
Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
5.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

188. BCIL / BOSC DE CA BATALLA o CA VALLDOVÍ /

RT24-10 /
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024002030000UY
14.898 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC DE CA BATALLA o CA VALLDOVÍ
S.XIX - XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Turisme rural
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 203 – Partida el Bosc.
351646, 4574814

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DESCRIPCIÓ
Aquest Bosc construït com a torre d’estiueig el 1878, queda emplaçat en una zona elevada i al davant té una gran plaça
que es desnivella per arribar al jardí amb una gran escala. La masia està envoltada pel seu costat nord-est per una zona
arbrada de pins.
De planta rectangular, té la tipologia cúbica pròpia de les masies d’estiueig dels Boscos, amb la cúpula de zenc, que
es va portar de França, com a tret distintiu únic.
Podríem dir que la construcció està formada per dos volums adossats. El principal consta de planta baixa i dues
plantes pis, i és simètric amb tres eixos compositius. Adossada a la façana d’accés en destaca especialment la
porxada, amb pilars de gran secció amb simulació de carreus. Aquesta porxada es converteix en terrassa de les
habitacions de la planta primera, la barana és de ferro forjat. La façana està coronada amb una doble cornisa senzilla i
un petit frontó semicircular.
L’altre volum, adossat a sud, consta de planta baixa i una planta pis que correspon a una galeria porxada amb grans
finestres de llindes angulars, que acaba amb la “torre” on hi ha la cúpula de zenc i que acull la capella.
La capella està dedicada a Sant Joan Baptista i és d’estil neogòtic amb volta de creueria.
També sobresurt al nord un petit campanar-mirador que acull la campana “Dorotea”.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-203

1.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

3.

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 153/2448 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-10
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-203

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació original i tots els seus
elements.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global de la porxada, capella, galeria i campanar, i tots els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors, i les pintures del
porxo.
Es protegeix íntegrament la capella i la cúpula de zenc, així com la galeria i el campanar-mirador.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

188. BCIL / BOSC DE CA BATALLA o CA VALLDOVÍ /

RT24-10 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els Valldoví eren una família d’industrials adobers de Valls, documentats com a tals des del S.XVII. El bosc es va
construir el 1878 com a casa d’estiueig. L’any 1915 va passar a mans del metge vallenc Joan Batalla i Migó.
Durant la Guerra Civil la masia va ser ocupada pels militars i es va destruir la capella i la imatge de Sant Joan Baptista,
que després es va substituir per una escultura del Busquets. A la capella, que estava autoritzada pel bisbat, s’hi feien
misses setmanals per a les famílies dels Boscos, cada família tenia un banc assignat amb el nom. L’hora de la missa
es tocava des del petit campanar amb la “Dorotea” (nom de la campana).
Actualment fa funcions de casa de turisme rural.

5.

Bibliografia
Revista CULTURA n. 663. AAEET, Valls octubre de 2005.
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.
1. Interior de la capella del bosc Ca Batalla, cap a 1910.
Autor Desconegut / Fons Família Castells Ferré

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

189. BCIL / VILLA MARIA LUISA o BOSC NOU /

RT24-11/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 114– Camí del Bosc.
351363, 4575030

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001140000UT
38.511 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

VILLA MARIA LUISA
S.XIX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Aquesta masia situada al bell mig dels Boscos va ser construïda l’any 1896 pel besavi de l’actual propietari seguint el
model de la casa d’estiueig que la família tenia a Puigcerdà i que va canviar per la dels Boscos per raons de salut.
L’edificació principal consta de planta baixa i dues plantes pis i soterrani. La façana principal i la posterior tenen tres
cossos diferenciats, el de la part central sobresurt respecte els plans de façana. Les façanes laterals tenen dos eixos
compositius i la majoria d’obertures són cegues. Cada pis està rematat amb cornises, així com la coberta que és més
treballada, i les cantonades amb simul·lació de carreus. Les obertures estan emmarcades amb elements ornamentals.
Adossat a la façana principal hi ha un porxo de planta baixa que agafa la part central de l’edifici i que fa funcions de
terrat de l’estança principal de la planta primera. Aquest també està rematat amb una cornisa i dues pilastres a les
cantonades coronades amb boles i amb barana de ferro forjat treballada. A sud est de l’edificació principal i abans
d’entrar al recinte de la masia hi ha una capella d’estil neogòtic de la mateixa època que la casa, dedicada a Nostra
Senyora de la Mercè. Actualment ha perdut la teulada i està en desús. Les cantonades posteriors presenten esquerdes
d’assentament diferencial. Un cop dins del recinte i adossada a la tanca hi ha una altre edificació destinada a safareig i
traster. Abans d’entrar al recinte per la seva cara nord-oest hi ha una gran bassa rectangular.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES

2.

A la masia s’hi accedeix agafant el camí que porta als Boscos des de la carretera de Montblanc a l’alçada de
Masmolets. La finca que emplaça la masia està limitada pel camí del Bosc i té diferents nivells topogràfics que se
salven amb marges. La masia està situada a la part més elevada damunt d’un turonet i la seva imatge és característica
d’aquesta zona dels Boscos. Està envoltada d’una pineda El terreny està conreat amb una zona d’horta i ametllers,
garrofers i oliveres.

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-114
3. Façana principal

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 164/2448 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-11
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-114

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes (masia, capella i
caseta), i tots els seus elements, tanca, marges de pedra, bassa

ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal, la capella i la caseta hauran de mantenir íntegrament la volumetria i les obertures originals, així
com l’estructura interior (distribució, plantes i caixa d’escala) i elements ornamentals. No s’admeten noves obertures.
També hauran de mantenir les tipologies de les cobertes i tots els seus elements.
S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de
calç. S’hauran de mantenir tots els elements ornamentals de les façanes i els interiors. Es protegeixen també els
marges de pedra i la bassa, i les entrades exteriors (escala, reixa, tanca).
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

189. BCIL / VILLA MARIA LUISA o BOSC NOU /
ALTRES DADES

RT24-11/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.
Fitxa del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

4.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

190. BCIL / BOSC VILA BRICHS /

RT24-12 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 194 – Partida de Sant Llorenç..
351407, 4574594

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001940000UE
7.839 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC VILA BRICHS
S.XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
La masia té la forma paral·lepipèdica pròpia de les masies vallenques. Consta de planta baixa i dues plantes pis, i
adossat a sud hi ha el porxo característic. Aquesta àmplia porxada té quatre pilars dos de centrals i un a cada
cantonada, configurant d’aquesta manera els tres eixos compositius que es repeteixen a les plantes superiors. Els
pilars són d’obra vista acabats amb capitells senzills, aquests continuen a la planta primera configurant les parts
massisses que suporten la barana de ferro del terrat del primer pis.
La composició de la façana és senzilla, sense ornamentacions. Les obertures són finestres amb llinda d’arc rebaixat a
excepció de la porta balconera que surt al terrat. La portalada d’accés és de doble full batent amb arc rebaixat.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-194

2.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 164/14/80/59 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-12
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-194

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació original i tots els seus
elements.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global de la porxada i tots els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Es permet la substitució de les fusteries, aquestes hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

190. BCIL / BOSC VILA BRICHS /

RT24-12 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’enginyer de Barcelona, Pere Brichs Vila (1850-1919) casat amb una vallenca, va comprar aquest bosc l’any 1916.
Anteriorment havia estat propietat d’un industrial d’aiguardent de Valls. Actualment encara pertany a la mateixa família.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
4.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

191. BCIL / BOSC VISIEDO /

RT24-13 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 193 – Partida el Bosc
351347, 4574648

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001930000UJ
6.994 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC VISIEDO
S.XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Aquest bosc està situat a la part de Picamoixons dels Boscos. De planta pràcticament quadrada, consta de planta baixa
i una planta pis. En destaca la porxada adossada a la façana d’accés a la que s’hi accedeix per una escala amb barana
de balustres, aquesta es converteix en el pedrís característic. La porxada és bastant ample i està suportada per
columnes de fust estriat, coronades per capitells senzills. El porxo acaba amb una coberta plana que fa funcions de
terrat de les estances de la planta primera. La barana d’aquest és una balustrada de la mateixa factura que la de l’escala
d’accés.
La façana principal té tres eixos compositius, amb una porta i dues finestres a la planta baixa, i tres balconeres a les
plantes pis. La coberta és inclinada a quatre aigües de teula àrab tradicional amb volada, a diferència de la majoria de
construccions dels Boscos.
No té pràcticament ornamentacions, tret de les columnes i la balustrada, i l’emmarcat de les obertures.

2.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-193

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 169/17/8062 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-13
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-193

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.

4.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors, i les pintures del
porxo.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

191. BCIL / BOSC VISIEDO /

RT24-13 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Es coneix com a bosc Visiedo pel militar amb el que es va casar la filla de la família propietària, els Jiménez Pertegaz.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

6.

VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

192. BCIL / MAS D’EN FIDEL DASCA /

RT24-14/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 115 – Partida el Bosc.
351755, 4575456

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001150000UF
27.999 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MAS D’EN FIDEL DASCA
S. XIX-XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

S’arriba a la masia per un camí arbrat particular, aquesta es troba situada en una zona lleugerament elevada i està
envoltada, a les façanes laterals i posteriors, d’una important zona arbrada. Aquesta masia destaca per la seva tipologia
diferenciada de les cases típiques d’estiueig d’aquesta zona. Amb coberta inclinada a dues aigües a mig camí entre
masia tradicional, de planta rectangular bastant allargada, i xalet d’estil colonial.
La composició és completament simètrica, consta de planta baixa, una planta pis i golfes. Adossada a la façana
d’accés hi ha l’àmplia porxada suportada per sis pilars de fosa. El sostre també és de biguetes metàl·liques vistes amb
revoltons corbats. La coberta del porxo fa funcions de terrat de les estances de la planta primera.
La façana principal té cinc eixos compositius a la planta baixa i la primera. La portalada d’accés, d’arc rebaixat, i quatre
finestres, dues per banda a la planta baixa, i cinc portes balconeres a la planta primera, amb persianes de llibret. A la
planta golfes hi ha una finestra geminada de set obertures de petites dimensions centrada a la façana. Totes les
obertures estan emmarcades amb pintura decorativa.
La composició de les altres façanes és més senzilla amb finestres que no segueixen cap ordre aparent ni una mida
concreta i que responen a les necessitats de les estances interiors.
La coberta inclinada s’acaba amb una volada important a les façanes laterals i la principal suportada per petites
mènsules.
De la façana en destaca l’esgrafiat amb simulació de carreus que li dóna la imatge característica.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-115

1.

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 158/25/8032 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-14
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-115

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

192. BCIL / MAS D’EN FIDEL DASCA /

RT24-14/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquesta masia d’estiueig va ser construïda pel notari Francesc Dasca i Boada, fill d’industrials vallencs, a finals del
segle XIX. Durant la Guerra Civil va ser ocupada pel Comitè com altres masies dels Boscos.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

6.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

193. BCIL / BOSC DE CA CAMETA /

RT24-15/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 126 – Partida el Bosc.
351825, 4575746

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001260000UJ
35.033 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA CAMETA
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El Bosc de Ca Cameta situat sota el Bosc de Peixets, és una imponent masia d’estiueig que manté la tipologia pròpia
de moltes de les cases dels Boscos. Consta de planta baixa, planta pis, golfes i terrat. L’estructura original era
simètrica amb un cos central més elevat i dues galeries porxades laterals una a cada banda.
La façana principal està orientada cap al sud, s’hi arriba a través d’una escala amb barana de balustres flanquejada per
dos grans xipresos. La porta d'accés, centrada, és d'arc rebaixat. Al primer pis hi ha un balcó central també amb barana
de balustres i dues obertures amb balustres que simulen balcons. Aquest pis es corona amb una petita cornisa que
connecta compositivament amb la part superior dels pisos laterals. Les golfes presenten tres finestres d'arc rebaixat.
L'acabament de l'edifici és amb cornisa i balaustrada adornada amb torretes. Les galeries dels cossos laterals són
d'arcs de mig punt.
Interiorment es conserva en la seva major part l’estructura original, l’escala i la coberta suportada per encavallades de
fusta i cabirons.

1. Visió general 1

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-126

2. Visió general 2

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 154/08/2445 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-15
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-126

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, les porxades i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3. Visió general 3

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4. Porxo

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

193. BCIL / BOSC DE CA CAMETA /

RT24-15/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Tot i que aquest bosc existia anteriorment, Cameta prové del renom de la família d’industrials vallencs Esteve, que la va
adquirir el 1917.
Durant la Guerra Civil va ser confiscat pel comitè antifeixista i tres dels seus propietaris van morir assassinats.
Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Vila, Marc Aureli. La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
5. Interior 1

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
8. Escala 1

9. Escala 2

6. Interior 2

10. Interior 4

11. Interior 5

7. Interior 3
12. Sostre 1

13. Sostre 2

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

194. BCIL / BOSC DALMAU /

RT24-16/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 127 – Partida el Bosc.
351850, 4575674

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001270000UE
8.119 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC DALMAU
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1. Visió general 1

Aquesta masia propera a Ca Cameta, va ser construïda el 1883 i reformada l’any 1964 per l’arquitecte racionalista Pere
Benavent, amic de la família.
Manté la tipologia cúbica pròpia de les cases d’estiueig d’aquesta zona. És de planta rectangular i consta de planta
baixa i dos pisos. A la planta baixa hi ha, centrada, la porta d'accés, adintellada, i una finestra a cada costat. Al primer
pis hi ha tres balcons amb portes d'arc rebaixat, emmarcades amb cornisa. Al segon pis s'obren tres petites finestres
d'arc rebaixat. A la façana de la banda esquerra, i cobrint una porta d'accés secundària, hi ha un porxo sostingut per tres
columnes de ferro, de la forja de J. Colominas de Valls. La coberta del porxo és un terrat amb barana de peces
ceràmiques. La façada es remata amb una cornisa de motllura molt senzilla.
La masia està envoltada de vegetació.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2. Visió general 2

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-127

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 157/2447 (01/06/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-16
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-127

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, les porxades i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3. Visió general 3

194. BCIL / BOSC DALMAU /
ALTRES DADES

RT24-16/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Vila, Marc Aureli. La casa rural a Catalunya. Cases aïllades i cases de poble. Barcelona: Edicions 62, 1980.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

4.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

195. BCIL / MASIA HOMS /

RT24-17/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 146 – Partida Plana d’en Berga.
352377, 4574341

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001460000UT
37.430 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA HOMS
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

A través d’un reixat del 1906 i després d’un camí particular arribem a la masia. Al davant de la casa hi ha el jardí amb
un sortidor. Al jardí hi ha un lledoner centenari també catalogat.
Ës una masia de tipus colonial inspirada en les mansions de Cuba on la família propietaària viatjava sovint. En destaca
la doble porxada de la façana principal.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-17

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-17
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-17

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, les porxades, i
tots els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, les porxades i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors.
No s’hi ha pogut accedir, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

195. BCIL / MASIA HOMS /

RT24-17/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Va ser construïda el 1881 per l’empresari Antoni Homs i Oliver, el fill del qual era l’arquitecte Lluís Homs Moncusí
Durant la Guerra Civil, la masia va ser confiscada pel bàndol republicà que hi establí la seu de la plana major de
l’Aviació.

Bibliografia
Revista CULTURA n.674. AAEET, Valls octubre de 2006.
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

196. BCIL / MASIA MAGRIÑÀ /

RT24-18/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, parcel·la 266. Partida Plana d’en Berga.
352590, 4573769 / 352685, 4573734

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024002640000UW / 43163A024002660000UB
6.430 m² / 35.707 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA MAGRIÑÀ
S. XIX - XX / Contemporània / Noucentista
Edifici aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
La finca d’aquesta masia prové de l’agrupació de dues finques independents i en total el terreny té tres hectàrees i
mitja. El jardí que envolta l’edificació principal va ser dissenyat pel prestigiós Joan Mirambell, dibuixant i dissenyador
de jardins.
La masia pròpiament dita, és rectangular i consta de dos cossos annexats molt diferenciats entre ells: la masia
senyorial i la casa dels masovers. La masia senyorial reformada a començaments del segle XX, consta de planta baixa i
planta pis. El volum de l’accés amb tres eixos compositius a la façana principal, està ricament ornamentat i segueix els
dictats del noucentisme. Està coronat per una cornisa i un ampit a mode de frontó circular la part central i amb
balustrades la resta. Damunt de l’ampit i a les cantonades i limitant el frontó hi ha unes grans esferes ornamentals. Les
façanes laterals tot i que no estan tan ornamentades continúen amb l’estil del cos principal. La de ponent té una petita
tribuna de forma semihexagonal.
L’habitatge dels masovers és un volum prismàtic adossat a nord, també té planta baixa i planta pis i presenta
l’arquitectura característica de les masies rurals vinculades a l’explotació agrícola d’aquesta zona dels boscos. Encara
conserva el terpe amb abundant vegetació.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: RT24-366

2.
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-18
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-266

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
La masia conserva la tipologia pròpia dels masos senyorials de finals del XIX-començaments del XX d’aquesta zona
dels Boscos i manté l’arquitectura pròpia d’aquesta època d’estil noucentista.

3.

ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la volumetria i les obertures originals, així com l’estructura bàsica interior. No
s’admeten noves obertures. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats
hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir i/o recuperar els elements ornamentals de les façanes i els
interiors, i el terpe de la masoveria. També es protegeix íntegrament l’edifici del celler.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

196. BCIL / MASIA MAGRIÑÀ /
ALTRES DADES

RT24-18/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA, n.670. AAEET, Valls maig del 2006.
VIVES CORBELLA, P: L’estiueig al Bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV, Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

4.

5. Terpe

6. Entrada camí de Masmolets

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

197. BCIL / MASIA MITJARET /

RT24-19/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, parcel·la 279. Partida Plana d’en Berga.
352742, 4572444

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024002790000UK
11.357 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA MITJARET
S. XIX - XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

A la masia s’hi accedeix des del Barri de les Comarques pel final de l’avinguda que duu el mateix nom. En aquest punt
comencen el camí del Bosc i el camí de Masmolets, amb els que limita la finca. La portalada és de ferro forjat i des
d’aquí s’agafa un camí particular de terra resseguit de conreus. La masia està aproximadament al mig de la parcel·la
que l’emplaça i situada en una posició elevada respecte el camí del Bosc, i en configura una de les imatges
característiques. A l’explanada de l’accés de la casa (sud) hi ha grans pins centenaris. A la part nord hi ha la zona
d’esbarjo i la piscina. A ponent i a una cota inferior a la de la casa hi ha una parada conreada. El terreny és pla i
aterrassat en dos nivells principals. Està conreat amb horta, garrofers i ametllers.
Aquesta masia, va ser ampliada cap al 1918 per l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet (1888-1954), i és una
de les seves primeres obres. Probablement la masia antiga era originària de meitats del XIX i vinculada a l’explotació
agrícola, l’any 18 es va ampliar adquirint la imatge que té actualment.
L’habitatge consta de varis volums annexats, tots de la mateixa època constructiva. Consta de planta baixa planta pis i
golfes, aquestes es converteixen en una altra planta mirador al volum de la torre. L’accés principal des de la façana sud
queda resguardat per un petit porxo cancell de coberta inclinada a dues aigües de teula ceràmica vidriada. A la resta de
l’habitatge les cobertes són inclinades de teula àrab tradicional. Les columnes d’aquest porxo són de fust helicoidal i
està decorat amb elements ornamentals propis d’aquesta etapa del Vives. A la part dreta de la planta baixa hi ha n pas
porxat que porta fins a la part posterior de l’habitatge i a la piscina.
Adossat al mur de tancament de llevant hi ha una cotxera-magatzem de la mateixa època de la reforma de l’habitatge
que també es cataloga.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20 SUND

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-279

1.

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT24-19
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-279

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements. Magatzem, entrada i tanca.

3.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Per raons arquitectòniques i paisatgístiques. La masia és obra de l’arquitecte vallenc Josep Maria Vives Castellet. La
seva posició elevada i els grans pins centenaris configuren la imatge característica d’aquest tram del camí del Bosc.
ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la volumetria i les obertures originals, així com l’estructura bàsica interior
(escales, arcades, cobertes...). No s’admeten noves obertures. També s’haurà de mantenir les tipologies de les
cobertes, els seus materials i acabats i elements ornamentals. S’hauran de mantenir els materials, textures i els
cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir i/o recuperar els
elements ornamentals de les façanes i els interiors. S’haurà de conservar l’antiga entrada des del camí amb la tanca i
els marges de pedra.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

197. BCIL / MASIA MITJARET /
ALTRES DADES

RT24-19/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA, n. 705. AAEET, Valls juliol-agost del 2009.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

8.

9.

5.

10.

11.

6.

12.

13.

7.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

198. BCIL / BOSC VIVES RODON /

RT24-20/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 212 - Partida el Bosc.
351885, 4574771

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024002120000UF
5.961 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC VIVES RODON
S. XIX - XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
A la masia s’hi accedeix a través del camí que porta als Boscos des de la carretera de Montblanc a l’alçada de
Masmolets. La masia està situada en una zona molt boscosa i elevada, al bell mig dels Boscos de Valls, i propera a la
rasa del Serraller.
Va ser construïda cap a meitats del segle XIX i reformada posteriorment com a torre d’estiueig de la que en manté
l’estructura pròpia. Centrada a la façana nord hi ha una torratxa que es veu des de lluny i una magnífica porxada a la
façana sud on destaquen les pintures del pintor Bonaventura Casas (Valls 1867-1907) de temàtica camperola i
composició clàssica.
La masia consta de planta baixa i dues plantes pis. La façana sud té tres eixos compositius i les obertures estan
emmarcades amb brancals i llindes treballades. Les obertures de les façanes laterals i posterior són de factura més
senzilla. Les façanes estan coronades amb una cornisa perimetral de la que sobresurt l’ampit del terrat i un frontó
corbat amb un rellotge de sol. En primer terme trobem una gran porxada amb sis arcs de mig punt i un a cada lateral.
Està rematada amb una cornisa senzilla i damunt la balustrada que fa de barana del terrat des les estances principals
del primer pis. Les pilastres de la barana estan coronades amb copes decoratives. Adossat a ponent hi ha un altre
volum de planta baixa de construcció més recent i coberta inclinada, que no es cataloga.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-212

2. Façana sud

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 170/13/8058 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-20
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-212

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements. Magatzem, entrada i tanca.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser
amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors, i les pintures del
porxo.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

198. BCIL / BOSC VIVES RODON /
ALTRES DADES

RT24-20/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
De la família de l’aviadora Dolors Vives va ser ocupada per la comandància militar durant la Guerra Civil.
Bibliografia
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
4.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

7.

8.

5.

9.

10.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

199. BCIL / BOSC DE CA COSIDÓ o VIVES CATALÀ /

RT24-21/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 117 – Partida el Bosc.
351825, 4575746

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024001260000UJ
35.033 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BOSC DE CA COSIDÓ o VIVES CATALÀ
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

La casa està situada en una posició elevada privilegiada i té reminiscències de vil·la renaixentista italiana. Es troba
bastant aïllada a ponent del Bosc de Peixets.
Consta de dos volums edificats. El cos principal és simètric i s’hi arriba a través d’una escala central. Consta de planta
baixa i dues plantes pis, amb tres eixos compositius. El de planta baixa consta de la portalada d’eccés i dues finestres
laterals, a la planta primera hi ha un balcó al centre i es repeteixen les finestres laterals de la planta baixa. A la planta
segona hi ha tres petites obertures, les laterals rodones. Corona la façana una mena de frontó amb acabat semicircular.
L’altre volum adossat a ponent, consta de planta baixa i planta pis i una planta soterrada respecte la façana principal i
que dóna al jardí lateral situat a una cota més baixa. D’aquest volum en destaca la magnífica galeria porxada de la
planta primera, formada per arcs de mig punt amb columnes d’obra vista i baranes de balustres. Està cobert amb una
teulada de teula àrab tradicional.
Les altres façanes no tenen interès.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-117

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 154/08/2445 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.159

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT24-21
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-117

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxada, i tots
els seus elements.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, les porxades i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors.
No s’ha accedit a l’interior del que es coneix que tenia (té?) grans pintures murals, que s’hauran de conservar.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Conservació de les pintures murals de l’interior.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

199. BCIL / BOSC DE CA COSIDÓ o VIVES CATALÀ /
ALTRES DADES

RT24-21/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’any 1851 tenim les primeres notícies d’aquest bosc, tot i que probablement el seu origen és anterior.
Va quedar abandonada durant una llarga temporada. Va ser rehabilitada a la dècada dels 80 del segle XX.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
VIVES CORBELLA, P.: L’estiueig al bosc de Valls. Per conèixer Valls 4. IEV. Valls juny de 2007.
4.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

200. BCIL / ANTIGA MASIA RODON /

RT24-22/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 267 - Partida el Bosc.
351885, 4574771

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ANTIGA MASIA RODON
S. XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Equipament Privat Assistencial (El Guaret)
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A024002670000UY (parcel·la)
242680AOOCF57C0001ZE (Masia Rodon)
242680BOOCF57C0001UE (El Guaret)
sòl 15.325 m²
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Masia que consta de planta baixa i una planta pis amb una torre-mirador més o menys centrada a la façana. A la façana
principal sobresurt una tribuna semi-hexagonal en planta baixa, també un dels laterals és una galeria porxada amb arcs
parabòlics.
Les cobertes són inclinades a quatre aigües. La cosntrucció presenta molts dels recursos estilístics de l’arquitecte
Vives.

2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M24-267

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
RT24-22
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M24-267

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
bàsica interior. Aquesta protecció no exclou les reformes i millores de l’accessibilitat que siguin necessàries sempre
que aquestes quedin justificades.
S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de
calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les façanes i els interiors, i les pintures del porxo.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

200. BCIL / ANTIGA MASIA RODON /
ALTRES DADES
Arquitecte:

RT24-22/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Bibliografia
CUCHÍ, GIORI, MURILLO, ROCA, RODRÍGUEZ, USANDIZAGA: Josep Maria Vives Castellet, arquitecte. IEV – CoAC
Demarcació de Tarragona, Valls 2015.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

201. BCIL / MASIA DELS PINS /

RT29-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Carretera de Montblanc. Polígon 29, Parcel·la 78.
352585, 4574776

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A029000780000UU
41.739 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA DELS PINS
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Com el seu nom indica la masia deu el seu nom als grans pins que l’envolten per la façana de ponent que la
protegeixen de la carretera de Montblanc. Es tracta d’una gran masia senyorial d’estiueig, amb la tipologia pròpia de
moltes de les cases dels Boscos.
D’estructura simètrica consta d’un cos central de tres plantes d’alçada acabat amb terrat pla, i dos cossos annexos
simètrics de planta baixa i un pis, que tenen dues magnífiques galeries porxades a la planta primera. La façana doncs
és esglaonada i simètrica. El cos central té tres eixos composistius, la portalada d’accés és d’arc de mig punt. Les
obertures de la planta primera són portes balconeres que donen a un balcó de curta volada amb barana de ferro., Les
tres obertures tenen motllura decorada per damunt de la llinda. A la planta taercera trobem tres òculs ovalats i
posteriorment el coronament de la façana que consisteix en una cornisa senzilla i la barana del terrat que combina les
parts massisses amb tramades de balustres d’obra ceràmica. Corona el conjunt quatre gerros ornamentals dos a les
cantonades i dos de centrals.
Tret de les porxades la composició dels cossos laterals és senzilla. El coronament a les cantonades acaba també amb
un gerro ornamental.
Es cataloga també la caseta de camp.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M29-78

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

3.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT29-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M29-78

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxades, i tots
els seus elements.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’una de les masies senyorials d’estiueig que manté la tipologia pròpia de finals del XIX i començaments del
XX.
ELEMENTS PROTEGITS:
L’edificació principal haurà de mantenir la seva volumetria així com les seves obertures originals. No es permet la
creació de noves finestres. S’hauran de mantenir les porxades de les galeries del primer pis. També la tipologia de les
cobertes i l’estructura básica interior. S’hauran de mantenir els materials, les textures i els cromatismes originals.
S’hauran de mantenir també tots els elements ornamentals de la façana. De l’interior es protegeix la seva estructura
bàsica, caixa d’escales, paviments i tots aquells elements d’origen.
També es protegeix els brancals i la reixa de la portalada d’accés que dóna a la carretera de Montblanc així com els
marges i altres elements ornamentals del jardí.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.
¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

201. BCIL / MASIA DELS PINS /

RT29-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Pel que sembla ja hi havia una masia en aquest indret l’any 1845. L’any 1906 passà a mans de l’advocat tarragoní José
Rodon Tondo. L’any 1946 la masia passà a mans d’una família d’industrials de Barcelona que la rehabilità mantenint
l’estructura original.
Bibliografia
Revista CULTURA. Valls, AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

5.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

7.

8.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

202. BCIL / MON REPÒS /

RT30-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 19 – Plana d’en Berga.
352661, 4573910

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A030000190000UX
9.270 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MON REPÒS (MASIA DE LES BADIES)
1915 / Contemporània / Noucentista
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

La finca Mon Repòs es va construir a començaments de segle, l’any 1915, segons projecte de l'arquitecte vallenc
Cèsar Martinell. La casa va ser restaurada a la posguerra per l’arquitecte noucentista Raimon Duran Reynals. El disseny
dels jardins el va fer el cèlebre jardinista noucentista Joan Mirambell. Situada en les proximitats de la zona residencial
dels Boscos de Valls, respon així mateix a un període de prosperitat econòmica de la burgesia vallenca. En l'actualitat,
manté la seva funció inicial de residència.
Consta de la masia, un pati català i un extens jardí que l'envolta, limitat per una tanca amb un gran portaló d'accés.
L'edifici, de planta quadrada, presenta un volum cúbic. La seva estructura és gairebé simètrica, llevat d'una torreta i una
xemeneia estreta que s'alcen a la banda dreta. A la façana principal, en situació central, hi ha un porxo d'entrada a
banda i banda de l'edifici hi ha dues estructures similars, però sense funció d'accés. La resta d'obertures són finestres
rectangulars, de línia molt simple. La torreta té tres finestres d'inspiració medievals a cada costat. Té coberta a quatre
vessants, de teula, material utilitzat així mateix en les cobertes de la resta de l'edifici. Dues mansardes s'insereixen a la
teulada principal, a dues vessants.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
M30-19

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 142/2436 (01/04/1983)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-1
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-19

Els que determina el planejament vigent
2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxades, i tots
els seus elements.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia projectada per l’arquitecte Cèsar Martinell

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes, torre i coberta, les porxades i les obertures originals, així com
l’estructura interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els
cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements
ornamentals de les façanes i els interiors.
De l’interior s’haurà de mantenir la seva estructura bàsica i la caixa d’escales, arcs parabòlics i tots els elements
d’origen que pugui tenir.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

202. BCIL / MON REPÒS /

RT30-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’actual família va comprar la finca cap al 1906. També coneguda popularment com “Ca les Badies”.
Bibliografia
ARNAVAT, A. – CABRÉ, T.: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Diputació de
Tarragona 2011.
Revista CULTURA n. 662. AAEET, Valls setembre del 2005.
4.

Fitxa del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.
1. 2. Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

203. BCIL / MASIA GALLARDO o CATALÀ /

RT30-2/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 4 – Plana d’en Berga.
352478, 4574691

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A030000040000UY
26.388 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MASIA GALLARDO o CATALÀ
1897 / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

Masia situada tocant a la carretera de Montblanc i davant per davant amb la Masia dels Pins. Aquestes dues masies
enfrontades configuren la imatge característica d’aquesta zona. Es tà envoltada d’un ampli jardí amb una pineda.
Té la tipologia pròpia cúbica de les masies senyorials d’estiueig vallenques de finals del XIX, començaments del XX.
Consta d’un únic volum edificat de planta quadrada i tres plantes pis amb una gran porxada adossada a la façana
principal. La façana principal és simètrica i de composició clàssica. La porxada té tres eixos compositius, el central
amb tres arcs de mig punt i els dos laterals amb unes obertures més petites també d’arc de mig punt. La portalada
d’accés reprodueix a l’interior del porxo la tipologia de l’arc central de la porxada així com les finestres laterals més
petites. La planta primera i segona de la façana principal continua amb tres obertures, a la planta primera són portes
balcoineres d’arc de mig punt que donen a la terrassa que configura el porxo a la planta primera. A la planta segona hi
ha tres finestres rodones emmarcades en forma d’estrella. Separant els tres eixos hi ha pilastres a les cantonades i una
doble pilastra que marca els tres eixos. Corona la façana una cornisa senzilla que acaba amb la barana del terrat que
combina trams massissos amb balustrades.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2.

La resta de façanes són de composició senzilla i les obertures no responen a cap ordre tret de les necessitats de
ventilació de cada estança interior.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-4

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3.
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-2
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-4

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxades, i tots
els seus elements.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

203. BCIL / MASIA GALLARDO o CATALÀ /
ALTRES DADES

RT30-2/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA n. 698. AAEET, Valls desembre del 2008.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

5.

Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

204. BCIL / MASIA /

RT30-3 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 5 – Plana d’en Berga.
352506, 4574644

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA
XIX-XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A030000044000UG
sòl 7.404 m²
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Masia situada tocant a la carretera de Montblanc pròxima a la masia Gallardo. Es tà envoltada d’un ampli jardí amb una
pineda.
Té la tipologia pròpia cúbica de les masies senyorials d’estiueig vallenques de finals del XIX, començaments del XX.
Consta d’un únic volum edificat de planta pràcticament quadrada i dues plantes pis amb una porxada adossada a la
façana principal. La porxada és lleugera amb estructura de pilars de ferro pintats de color blanc que li donen encara
més aquesta imatge de lleugeresa. La façana principal és simètrica i de composició clàssica amb tres eixos
compositius, acaba amb les petites obertures de la cambra ventilada, una cornisa i finalment el coronament sinuós.La
resta de façanes són de composició senzilla.
2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-5

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-3
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-5

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxades, i tots
els seus elements.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la porxada i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

204. BCIL / MASIA /
ALTRES DADES

RT30-3 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

205. BCIL / CA LA CABALERA /

RT30-4 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 22. – Plana d’en Berga.
352821, 4573662

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA
XIX-XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A030000220000UX
sòl 15.648 m²
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Situada pròxima a la carretera de Montblanc i envoltada de pins. Masia d’estiueig senyorial vallenca amb una tipologia
diferent a les que acostumem a trobar en aquesta zona. De planta pràcticament quadrada té només planta baixa i una
torre mirador quadrada que s’eleva una planta i situada a la meitat posterior de l’edificació. La planta està elevada
respecte el terreny, s’arriba a l’entrada per una escala d’ample considerable decreixent que acaba amb una terrassa
descoberta bastant ample a la part davantera. La barana de l’escala i la terrassa és una balustrada.
La composició és clàssica i simètrica. Les obertures són totes de llinda recta i estan emmarcades i coronades per
motllures i elements decoratius. La façana principal està arrebossada amb una simulació de carreus reforçant les
cantonades. Corona la façana una doble cornisa amb petites mènsules entre les dues. Finalment la barana del terrat és
massissa i a la façana principal acaba amb matxons acabats amb punxa i decorats i amb elements ornamentals a les
cantonades.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

PPOUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-22

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-4
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-22

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, torre, i tots els
seus elements i ornamentacions.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

4.

¬ Es permet la substitució de les fusteries, que hauran de mantenir el formalisme i material actiual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la torre-mirador i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

205. BCIL / CA LA CABALERA /
ALTRES DADES

RT30-4 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
Revista CULTURA n.719. AAEET, Valls novembre del 2010.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
5. Façana 5

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6. Mirador

7. Porxo

8. Porxo

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

206. BCIL / MASIA SELVA o BLASI VALLESPINOSA /

RT30-5 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 24. – Plana d’en Berga.
352800, 4573525

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA SELVA O BLASI VALLESPINOSA
XIX-XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A030000240000UJ
sòl 11.897 m²
PRIVADA

1.

DESCRIPCIÓ
Situada pròxima a la Plana d’en Bergai envoltada de pins, la família propietària actual la va adquirir el 1918, però el seu
origen és anterior.
Masia d’estiueig senyorial vallenca amb la tipologia cúbica típica d’aquest tipus de construccions. De planta quadrada
de reduïdes dimensions consta de planta baixa i una planta pis amb la porxada característica adossada a la façana
principal. Coronant aquesta façana hi ha una petita torre. La composició de la façana principal és simètrica amb tres
eixos compositius. Els pilars de la porxada són de gran secció amb simulació de carreus i tenen capitells decorats. El
sostre del porxo correspon al terrat on donen les estances de la planta primera..
No té més elements ornamentals. La resta de façanes són senzilles i la distribució de les finestres no repon a cap ordre
estètic concret, a part de les necessitats de ventilació de les estances interiors.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-24

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-5
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-24

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, torre, i tots els
seus elements i ornamentacions.

3.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

¬ Es permet la substitució de les fusteries, que hauran de mantenir el formalisme i material actiual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la torre i la porxada i les obertures originals, així com
l’estructura interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els
cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements
ornamentals i de forja de les façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa
d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

206. BCIL / MASIA SELVA o BLASI VALLESPINOSA /
ALTRES DADES

RT30-5 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

207. BCIL / CA BLASI /

RT30-6 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 25. – Plana d’en Berga.
352868, 4573559

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A030000250000UE
sòl 13.069 m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CA BLASI
XIX-XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Situada pròxima a la Plana d’en Bergai envoltada de pins. Masia d’estiueig senyorial vallenca amb la tipologia cúbica
típica d’aquest tipus de construccions. De planta quadrada consta de planta baixa i una planta pis amb la porxada
característica adossada a la façana principal. La coberta a diferència d’altres masies de la zona, és inclinada a quatre
aigües de teula àrab tradicional i del vèrtex carener en sobresurt una torre-mirador de planta quadrada, que configura la
imatge típica d’aquesta masia. La composició de la façana principal és simètrica amb tres eixos compositius. El sostre
del porxo correspon al terrat on donen les estances de la planta primera..

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-25
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

3.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-6
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-25

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, torre, i tots els
seus elements i ornamentacions.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

¬ Es permet la substitució de les fusteries, que hauran de mantenir el formalisme i material actiual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la torre i la porxada i les obertures originals, així com
l’estructura interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els
cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements
ornamentals i de forja de les façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa
d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4.

207. BCIL / CA BLASI /
ALTRES DADES

RT30-6 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

208. BCIL / MASIA /

RT30-7 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 38. – Plana d’en Berga.
353039, 4573166

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA
XIX-XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo – Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A030000380000UQ
sòl 5.283 m²
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Situada pròxima a la Plana d’en Berga i envoltada de pins. Es tracta d’un casalot de grans dimensions, amb la tipologia
cúbica pròpia de les masies d’aquesta zona. En sobresurt una torre a la seva façana posterior i la porxada de dos pisos
d’arcs parabòlocs adossada a la façana principal. Consta de planta baixa i dues plantes pis. Les façanes són
simètriques i amb composició clàssica, tret de la façana posterior que està tractada com a paret mitgera.

1. Façana 1

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-38
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-7
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-38

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, torre, i tots els
seus elements i ornamentacions.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia d’estiueig senyorial vallenca que es manté d’origen.

¬ Es permet la substitució de les fusteries, que hauran de mantenir el formalisme i material actiual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, la torre i la porxada i les obertures originals, així com
l’estructura interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els
cromatismes originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements
ornamentals i de forja de les façanes i els interiors. De l’interior es protegeix la seva estructura bàsica i la caixa
d’escala.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Conservació dels elements interiors d’origen (estructura, caixa d’escala...)
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Façana 2

208. BCIL / MASIA /
ALTRES DADES

RT30-7 /
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

209. BCIL / MASIA RODUAN (TALLER BUSQUETS) /

RT31-3 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 31, Parcel·la 115. Partida Plana d’en Berga.
Camí del Bosc,11.
352774, 4572192

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A031001150001IY
10.466 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MASIA RODUAN (TALLER BUSQUETS)
S. XIX – XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge – Cultural (Taller Busquets)
Bo
-----

1.

Aquesta masia de factura tradicional i originària del segle XVIII, es troba pràcticament dins la trama urbana tocant al
barri de les comarques i propera a l’arrencada del camí de Masmolets i el camí del Bosc. A l’entrada conserva
l’explananada que correspon a l’antiga era de batre cereals que es llogava als pagesos de la zona.
La masia consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és inclinada a dues aigües de teula àrab tradicional.
Adossada a la façana principal hi ha una gran porxada.
Tot i que ha estat modificada encara manté els trets distintius de masia tradicional.

2.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20 SUND

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M31-115

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT31-3
BCIL
B. PARCIAL
Catàleg de masies M31-115

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i cobertes, porxada, i tots
els seus elements.

4.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Masia tradicional originària del segle XVIII, que acull el taller-exposició Busquets (escultor vallenc).

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria, façanes i coberta, les porxades i les obertures originals, així com l’estructura
interior i tots els elements que es conserven d’origen. S’hauran de mantenir els materials, textures i els cromatismes
originals. Els arrebossats hauran de ser amb morter de calç. S’hauran de mantenir els elements ornamentals de les
façanes i els interiors. Es protegeix també l’era.
No s’ha accedit a l’interior.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

5.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

209. BCIL / MASIA RODUAN (TALLER BUSQUETS) /

RT31-3 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Pel que sembla el nom Roduan es relaciona amb els orígens àrabs. Es coneix que la masia ja existia a la segona meitat
del segle XVIII. L’any 1927 passà a mans dels sogres de l’escultor Josep Busquets.
Bibliografia
Revista CULTURA n.697. AAEET, Valls novembre del 2008.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

210. BCIL / MOLÍ D’EN ADROVER /

RT16-2/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A016005580000UR
1.759 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

POUM

CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

---

1. Visió general 1

El molí d’en Adrover és el que avui coneixem amb el nom de Molinet Esmolador. Situat a la riba dreta del torrent del
Puig, aquest és el següent molí que trobem aigües avall del molí de Móra. La seva resclosa, d’origen medieval i
construïda amb carreus i pedra comuna lligada amb morter, és la primera que trobem al torrent del Puig, i d’ella neix el
rec d’en Adrover.
El rec d’en Adrover, que conserva el seu traçat i els seus murs medievals (tot i que refets en diferents moments i
trams), rega bona part de les hortes del Camí de Riu al llarg del seu recorregut, que arriba fins les terres del Freixe que
estan encarades al riu Francolí. Inicialment, el rec segueix paral•lel al torrent (un dels seus trams inicials consisteix en
una mina), a pocs metres de distància d’aquest, per més endavant, a poc a poc anar-se’n distanciant.
A poc més de cent metres de la resclosa, trobem les restes de l’antic molí d’en Adrover, al qual s’hi pot accedir
directament des d’un camí que arrenca de la carretera d’Alcover. Avui, d’aquell antic molí fariner no en queda massa
cosa, però les seves restes presenten un bon estat de conservació i a més ens aporten informació suficient per poder
deduir com era aquest edifici.
Es conserva pràcticament sencera la paret del molí que limitava amb la bassa, en tota la seva llargada i fins una alçada
d’uns tres metres. A la part superior d’aquesta hi trobem l’arrencada dels pilars que suportaven els arcs (avui
desapareguts) dels conductes que permetien que l’aigua de la bassa arribés als pous. Hi ha un total de tres pous (que
han estat aprofitats per plantar-hi oliveres), fet que indica que ens trobem davant d’un molí que podia disposar d’un
nombre màxim de tres jocs de moles. Aquest mur presenta una amplada considerable, d’uns dos metres, i està
completament aixecat amb carreus.
Adossada a la part posterior del mur mencionat, la que donaria a l’interior de l’edifici, s’hi observa l’arrencada de la
volta que cobria el cacau. En aquest cas el cacau es tractava d’una sala semisoterrània que quedava per sota del nivell
de la bassa, i del ferm del camí que porta al molí, però que estava a la mateixa alçada que el torrent. Malauradament, la
resta de l’espai que ocupava l’edifici es troba colgada de terra, fet que, sense una intervenció arqueològica, no ens
permet constatar si es conserven més vestigis del cacau i dels murs del molí.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:

MOLÍ D’ADROVER (MOLINET ESMOLADOR)
S. XIII - XIV / Medieval
Edifici Aïllat
Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna
Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16, Parcel·la 558. Partida Hortes– Camí del Riu.
352809, 4571032

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

CATALOGACIÓ

2. Visió general 2

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT16-3
BCIL
A. INTEGRAL
---

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels molins medievals de la vila.
3. Rec

ELEMENTS PROTEGITS:
Conservació de les restes arqueològiques que queden del molí, així com també el rec i la resclosa que hi van
associats.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

210. BCIL / MOLÍ D’EN ADROVER /

RT16-2/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Pel que fa a la bassa, aquesta ha desaparegut en la seva major part i l’han substituït per una parada d’avellaners. La
bassa estava ubicada entre el mur que es conserva del molí i el rec d’en Adrover, i deuria presentar una planta
allargada i més aviat triangular. El mur del tram de rec més proper al molí també feia funció de paret de tancament de
la bassa.
DADES HISTÒRIQUES
Del molí en tenim noticies documentals des de l’any 1320, data en que ja existia (de fet, és possible que com la
majoria de molins vallencs, els seus orígens es remuntin al segle XIII) i es coneixia amb el nom de molí d’en Navarra,
perquè pertanyia a Ramon, fill de Berenguer de Navarra. Al cap d’uns anys passà a mans d’una altra família vallenca,
els Adrover, dels quals el rec del molí encara en conserva el nom. Així trobem que l’any 1339 ja constava com a
propietat de Ramon Adrover. Aquest molí draper i fariner va pertànyer als Adrover fins els primers anys del segle XV.
Malgrat que a partir d’aquell moment, el molí va passar a mans de diverses famílies vallenques, va conservar el nom
de molí d’Adrover.
Cap el 1490 el molí pertanyia a la família Caus, que el va tenir fins el 1532, quan el van vendre als Torredemer, una
família de mercaders que el tingué en propietat fins les darreres dècades del segle XVII. A finals del segle XVI el molí
dels Torredemer tornava a ser fariner, inicialment amb dues parelles de moles en funcionament, però sembla que a
partir de mitjans del segle XVII només en disposava d’una. Posteriorment passà a mans de la família Miracle, que l’any
1726 va acabar venent el molí a la comunitat de regants del rec d’en Adrover, que el tingué en propietat al llarg del
segle XVIII, malgrat que en la segona meitat d’aquest segle el molí ja es trobava en ruïnes. Durant alguns anys del
segle XIX encara va tenir un darrer ús com a molí esmolador, tal com ens indica el nom amb que encara se’l coneix.
Bibliografia
CASAÑAS GUASCH, J. (1980). “Els regadius del terme de Valls”. A Cultura, número 391, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (IV)”. A Cultura, número 666, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

211. BCIL / MOLÍ DE CLAUDI /

RT21-4/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 56. Valls
349503, 4572242

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A021000560000UL
6.886 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

---

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MOLÍ DE CLAUDI (MOLÍ DEL PONT DE GOI)
S. XVIII - XIX / Moderna-Contemporània
Edifici Aïllat
Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna
Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

La part més antiga de l’edifici correspon a la meitat esquerra d’aquest (vist des de la carretera, on hi tindria la façana
principal). A la façana principal i a la posterior s’hi reconeix el coronament del primer molí, a doble aiguavés, amb un
ull de bou central sota la coberta (dos en el cas de la façana principal, fruit d’alguna reforma). En el mur posterior, a
més, també s’hi poden veure les dues cantonades de carreus del molí original: la que encara fa aquesta funció amb la
paret esquerra del molí, i la que superada per l’ampliació que patiria posteriorment l’edifici, ha quedat aproximadament
a l’alçada de la meitat del mur posterior. A l’interior també es conserva el mur de tancament del costat dret, que
s’aixeca aproximadament a l’alçada de la meitat de l’edifici actual. L’antic molí presentava una planta baixa i dos pisos
superiors, tot i que segurament també devia tenir una planta subterrània on hi havia el cacau, que ara està colgada de
runa. Pel que fa a les cobertes dels pisos, encara es reconeixen les restes del sostre de voltes de rajola de la planta
baixa, mentre que els pisos superiors el tenien suportat per bigues de fusta.
Posteriorment, cap a mitjans del segle XIX o en la segona meitat d’aquell segle, el molí fou ampliat i obtingué l’aspecte
que presenta actualment. Així, va augmentar aproximadament el doble de la seva amplada, creixent pel costat dret.
L’ampliació també va obligar a adaptar la coberta a doble aiguavés, fent-la més elevada i allargada, per tal de cobrir tot
l’edifici. Un dels elements més remarcables d’aquesta segona fase fou l’obertura d’una sèrie de finestres d’arc de mig
punt en el segon pis (8 en les façanes principal i posterior i 7 en les dues laterals). Es tracta de les típiques finestres
dels molins paperers, que servien per assecar els fulls de paper penjats a l’interior d’aquell pis del molí.
L’edifici tenia portes d’accés al costat esquerre i a la façana principal. En aquesta darrera, la porta es trobava a l’alçada
del primer pis i s’hi accedia mitjançant una rampa paral•lela a la façana del molí. Aquesta rampa va ser enderrocada
en el segle XX, durant unes obres de millora de la carretera.
El molí captava l’aigua del riu Francolí mitjançant una sèquia que avui, en la major part del seu traçat es troba
completament colgada de terra i per tant es fa molt difícil de reconèixer. Conduïa l’aigua fins la bassa del molí, que
està adossada al costat dret de l’edifici. La bassa, colgada de terra i runa, ha perdut part del seu mur de tancament.
(continua)

2. Visió general 2

3. Visió general 3

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT21-4
BCIL
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
RT21-6 Pont de Goi

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels molins de la vila.
ELEMENTS PROTEGITS:
Restes que queden del molí, parets exteriors i interiors, així com també el rec associat.
4. Visió general 4

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

211. BCIL / MOLÍ DE CLAUDI /

RT21-4/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Malgrat que probablement té un origen més antic, aquest molí ja existia en la segona meitat del segle XVII, moment en
que s’inicià el lligam del molí amb un personatge que donarà un dels noms amb que es coneix l’edifici: el bandoler
Claudi el Moliner. Aquest, segons conten, visqué la seva infantesa i adolescència en el molí del Pont de Goi.
Posteriorment, el 25 de febrer del 1809, el molí del Pont de Goi, esdevingué un espectador de primer ordre de la
batalla de Valls, coneguda popularment amb el nom de batalla del Pont de Goi, que dins del context de la Guerra del
Francès enfrontà l’exèrcit francès i l’espanyol assolint la victòria els primers.
Aquest molí paperer estigué en ús al llarg de la resta del segle XIX, fins el punt que a mitjans d’aquell segle l’edifici fou
ampliat considerablement. Respecte al moment en que deixà de funcionar, aquest deuria tenir lloc en els primers anys
del segle XX. L’any 1909, encara es conservava en bon estat.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (i VIII)”. A Cultura, número 668, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): “L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969”. Valls: editorial EFADÓS.
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS, “Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp”. Àngel Gasol Señorón. 2011/2012.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
1. PONT DE GOI / FONS PARTICULAR

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

212. BCIL / MOLÍ DE LA GRANJA /

RT21-5/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A021000930000UF
5.609 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

1. Visió general 1

El molí de la Granja es troba situat a la partida de la Granja, a la riba esquerra del Francolí, aigües avall, a pocs metres
del riu i al peu del camí de la Granja, que condueix de Valls a la Granja de Doldellops i d’aquesta fins el Pont de Goi.
L’edifici presenta un estat de conservació acceptable, pel fet de que actualment encara està habitat.
Aquest molí captava l’aigua del Francolí riu amunt del molí del Pont de Goi, mitjançant un rec, construït en el segle XII,
que té els seus primers metres excavats a la roca de la llera del riu. La sèquia, segueix el seu recorregut en paral·lel al
Francolí, a pocs metres del riu. Travessa el Pont de Goi mitjançant una petita mina i continua el seu traçat resseguint el
camí de la Granja, tot i que hi ha alguns metres del rec on aquest ha desaparegut o està colgat de terra. El rec supera la
rasa del Serraller gràcies al pont del camí, que també fa funció d’aqüeducte, i a unes desenes de metres d’aquest
acaba arribant a la bassa del molí.
La bassa, parcialment coberta de terra i reaprofitada per plantar-hi ametllers, conserva els murs de tancament. Presenta
una planta més aviat triangular i allargada, que s’estén en paral·lel al camí. La bassa va augmentant l’amplada a mesura
que s’apropa al molí, i acabava limitant amb la paret posterior d’aquest.
Pel que fa a l’edifici del molí, hi podem reconèixer dues estructures diferenciades: la que correspon al molí medieval, i
l’ampliació d’aquest amb la construcció d’un molí nou en el segle xix. El molí medieval correspon a la part de l’edifici
més propera al camí de la Granja i que afronta directament amb la bassa. Actualment, els darrers metres de la bassa,
juntament amb els accessos d’aquesta als pous del molí, es troben colgats.
El molí medieval presentava una planta rectangular, amb els costats curts encarats al camí de la Granja i al riu, i els
llargs a la bassa i a un camí que porta fins un gual del Francolí. En aquest darrer costat hi tenia la façana principal, amb
la porta d’entrada (la porta medieval fou substituïda en els segles XVIII o XIX per l’actual). Degut al desnivell que
existeix entre el camí de la Granja i la riba del Francolí, la planta baixa de la façana principal corresponia a un pis
soterrani respecte a l’alçada del camí de la Granja i de la bassa del molí.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MOLÍ DE LA GRANJA
S. XII - XIX / Medieval-Moderna
Edifici Aïllat
Industrial+Habitatge
Habitatge
Bo
Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 93. Mantinenquera
350341, 4572342

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

2. Visió general 2

3. Visió general 3

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 147/14714 (01/12/1990)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT21-5
BCIL
B. PARCIAL
---

¬ Es permet la deconstrucció d’aquells elements que no formen part de l’estructura original.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
És el molí més antic que es conserva al terme municipal.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix tota l’envolvent i l’estructura del molí medieval i del segla XIX. També es protegeix el rec del molí del
segle XII al llarg del seu recorregut.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

4. Façana 1 (Forn de pa)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

212. BCIL / MOLÍ DE LA GRANJA /

RT21-5/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
Aquest primer molí estava estructurat en tres pisos: el soterrani, on hi havia el cacau, la planta baixa, on hi havia les
moles, i un pis superior, l’habitatge del moliner. Actualment, tan el cacau, com bona part de l’alçada de la planta baixa
estan colgats de terra, a causa dels efectes de les riuades. A més, el molí medieval ha perdut els seus primers metres,
els més propers al camí de la Granja. L’edifici ha reculat en aquest punt, però ha conservat els murs de tancament
originals (i amb ells una finestra) fins l’alçada d’on hi havia la coberta de la planta baixa, mentre que un arc gòtic que
servia de suport de la coberta d’aquesta ha quedat tapiat i incorporat al nou mur de tancament de l’edifici. El molí està
aixecat amb carreus, pel que fa a les cantonades i presenta un elevat ús de la pedra en la construcció dels primers
metres d’alçada dels seus murs. Segurament la coberta era a doble aiguavés, tal com la podem veure avui.
Probablement en resta molt poc del molí inicial de la segona meitat del segle XII. Potser part dels murs del molí
medieval corresponen a l’edifici original. El conjunt del molí medieval que encara es conserva correspon més aviat a
l’aspecte i l’estructura que deuria adquirir al llarg dels segles XIII o XIV, fruit de reformes i millores respecte a l’edifici
inicial. Tan sols una intervenció arqueològica ens permetria conèixer com era el molí del segle XII i fins a quin punt es
correspon amb l’edifici medieval que hi trobem avui.
A mitjan del segle XIX el molí de la Granja va patir una ampliació amb la construcció d’un nou edifici de planta
rectangular adossat a l’antic molí medieval, situat entre aquest i el riu. L’edifici nou, també habilitat com a molí, data
de l’any 1851, tal com ho indica la dovella central de la porta principal, i com en el cas del molí medieval, també té la
façana principal encarada al camí que condueix fins el Francolí.
El segon molí presenta quatre nivells: el soterrani, amb el cacau; la planta baixa, ocupada parcialment per la sala de
moles; i els dos pisos superiors que feien i encara fan funció d’habitatge. Finalment, al costat estret més proper al riu
hi té adossat una estructura de planta circular que correspon a un forn de pa. La coberta, una vegada més és a doble
aiguavés. Malgrat la construcció del nou molí, l’edifici de l’antic continuà en ús, i actualment el seu pis superior forma
part de l’habitatge del conjunt de l’edifici.

Bibliografia
BALDOR ABRIL, E. (2005). “Els monestirs cistercencs de Santes Creus i Poblet: unes pinzellades de llurs relacions amb
la vila de Valls”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament, IV Volum de la Història de Valls. Valls: IEV i
Ajuntament de Valls.
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (i VIII)”. A Cultura, número 668, Valls: AAEET.
RIUS JOVÉ, J. (1992). “Transcripció i notes d’un plet pel domini de la Granja de Doldellops”. A Quaderns de Vilaniu,
número 21. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Arc gòtic de la sala de moles

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’origen d’aquest molí cal cercar-lo en la creació de la Granja de Doldellops l’any 1155. Des dels primers moments de
l’existència d’aquesta granja cistercenca del monestir de Poblet, aquesta va disposar d’un molí a tocar el riu Francolí,
per moldre-hi cereals. El fet de que aquest molí ja estigués en funcionament a la segona meitat del segle XII, el
converteix en el més antic de Valls.
Al llarg de l’època medieval es produïren diversos conflictes i friccions entre el monestir de Poblet i la Universitat de
Valls, per qüestions de caràcter jurisdiccional relacionades amb les terres de la Granja. Alguns d’aquests conflictes
afectaren al molí de la Granja, com fou el cas de dos que tingueren lloc a les darreries del segle xiii. Així, l’any 1291,
el rei Alfons II, i en els anys 1292 i 1293, Jaume II, hagueren de d’intervenir directament en defensa d’aquesta
propietat de Poblet, davant del dany que li estava causant gent de Valls i d’Alcover que sostreien de manera indeguda
aigua del riu Francolí, fet que perjudicava al molí de la Granja.
El molí va formar part de la Granja de Doldellops, i per tant fou propietat del monestir de Poblet, fins l’any 1700. Però,
per tal d’intentar pal·liar la greu crisi econòmica que arrossegava Poblet des de la Guerra dels Segadors, l’11 de juliol
de 1700 el monestir venia la Granja de Doldellops, a Joan de Sagarra i Colom. Pel que fa al molí de la Granja,
inicialment va formar part de les propietats dels Sagarra, però amb el pas dels anys, el molí passà a mans d’altres
propietaris. Així ho podem constatar perfectament els anys 1880 i 1881, en que el molí de la Granja, que disposava
d’un sol joc de moles en funcionament, pertanyia a Lluís Català Rius. Aquest en fou el propietari durant les darreres
dècades del segle xix, i l’any 1893 havia augmentat fins a tres el nombre de jocs de moles. Però aquest edifici va
deixar de funcionar amb regularitat com a molí en les primeres dècades del segle XX, i a la pràctica va transformar-se
en una masia.

6. Part del Molí Medieval

Font: Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (e-Gipci)

7. Rec
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213. BCIL / MOLÍ DE MÓRA /

RT16-3/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16, Parcel·la 358. Partida Hortes Camí del Riu.
353011, 4571386

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A016003580000UL
5.190 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ
El darrer molí del paratge dels Molins és el de Móra. A diferència dels altres dos molins, aquest està situat a la riba
dreta del torrent de la Xamora, i inicialment captava l’aigua de la resclosa del rec de Móra. Aquesta darrera, es tracta
d’una construcció medieval, refeta parcialment en diferents moments, que es troba unes desenes de metres més enllà
(aigües avall) del pont de la carretera d’Alcover. El rec de Móra, que arrenca de l’esmentada resclosa condueix l’aigua
fins la bassa del molí, i la voreja per tal de continuar el seu traçat més enllà del molí i, tot regant les terres que hi té a
tocar, arribar fins a poca distància del riu Francolí. Posteriorment, a començaments del segle XVI, la construcció del
pont del Camí Nou, que també farà funció d’aqüeducte, per creuar el torrent de la Xamora just davant del molí del Mig,
permetrà que l’aigua que sortia d’aquest darrer molí també arribi a la bassa del molí de Mora.
Centrant-nos en la bassa i el molí, la bassa es conserva sencera i encara està en ús. Té una planta més aviat triangular i
s’estén al llarg del camí que des del pont del torrent portava fins el molí. Pel que fa a l’edifici del molí, de planta
rectangular, amb soterrani, baixos i dos pisos superiors amb coberta a doble aiguavés, cal dir que fins fa pocs anys
també es conservava sencer, tot i que en estat ruïnós. Però el van enderrocar amb una màquina excavadora i el
convertiren en un munt de runes, que ara es troba cobert de vegetació.
Malgrat la destrucció que va patir l’edifici, encara es conserven algunes parts, tot i que en ruïnes i en bona mesura
colgades. Així, a més del soterrani on hi havia el cacau, també es conserven les restes de la planta baixa, on s’hi
trobava la sala de moles i altres estances, que han perdut completament la coberta. Entre els vestigis visibles del molí
destaquen l’arc de la paret que limitava amb la bassa, que emmarcava dos arcs de menors dimensions, que donaven
pas a l’aigua fins els respectius pous.
El molí fou bastit amb cantonades de carreus, pedra lligada amb morter fins a l’alçada dels arcs abans mencionats, i a
partir d’aquest punt amb tàpia de terra. A la façana del molí encarada al torrent, hi destacaven una sèrie de finestres
d’arc de mig punt, que s’obrien al llarg del segon pis. Posteriorment, en el segle XIX van adossar a aquesta façana un
cos afegit que tan sols disposava de planta baixa.
(continua)
INTERVENCIONS

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MOLÍ DE MÓRA (MOLÍ DE CUSTODIO)
S. XIII - XIV / Medieval
Edifici Aïllat
Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna
Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 149/14716 (01/12/1990)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT16-3
BCIL
A. INTEGRAL
---

2. Visió general 2

3. Visió general 3

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

4. Visió General 4

RAONS CATALOGACIÓ:
Molí medieval del paratge dels molins. Forma part del conjunt de molins que estaven connectats entre ells (molí d’en
Bella, del Mig i de Móra).
ELEMENTS PROTEGITS:
Conservació de les restes arqueològiques que queden del molí, així com també la bassa i el rec i la resclosa que hi van
associats.

FITXES BCIL
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213. BCIL / MOLÍ DE MÓRA /

RT16-3/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Tot i que, com el conjunt de molins medievals vallencs, el molí de Móra segurament tindria el seu origen al segle XIII,
les primeres referències documentals que es conserven d’aquest molí corresponen a la segona meitat del segle XIV. En
aquells anys pertanyia a la família Bas, que donava nom al molí, la resclosa i el seu rec. Els Bas foren els propietaris
d’aquest molí fariner (que l’any 1402 constava com a blader i draper) fins les primeres dècades del segle XV, en que
passà als Artús. Una vegada més, el molí va adoptar el nom de la família que el posseïa, tot i que al llarg del segle XV
el rec d’aquest encara es coneixia com a rec d’en Bas.
En els darrers anys del segle XV, el molí va passar a mans de la família Nadal, que en foren els propietaris fins el 1565.
Aquell darrer any, els Móra heretaven aquest molí, i s’iniciava un llarg període en que la família benestant dels Mora
tingué la propietat del molí, fins el punt de que avui encara manté el nom d’aquella família. Amb tot, també es va
conèixer amb altres denominacions: molí dels Tarongers, a les primeres dècades del segle XVII i molí del Pebre, al
llarg de la major part d’aquell segle i el començament del segle XVIII.
Els Móra tingueren la propietat del molí fins l’any 1714, data en la qual el van vendre a la família Tondo, a qui va
pertànyer fins ben entrat el segle XIX. Posteriorment, com a mínim durant les dècades dels vuitanta i noranta del segle
XIX, fou propietat de Josep Solé Batet, tot i que l’any 1893, el molí no funcionava i havia estat baixa en la matrícula
industrial del municipi.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (i VIII)”. A Cultura, número 668, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
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7.
Font: Servei de Patrimoni de la Generalitat (e-Gipci)

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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214. BCIL / MOLÍ DEL CABISCOL /

RT16-4/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16, Parcel·la 319. Partida el bosc
352517, 4570607

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A016003190000UY
3.498 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MOLÍ DEL CABISCOL (MOLÍ BATANT)
S. XIV - XVIII / Medieval-Moderna
Edifici Aïllat
Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna
Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

Aproximadament a uns cent metres del molí d’en Adrover, torrent avall, hi ha la resclosa del rec del Cabiscol. Aquesta
resclosa, d’origen medieval, aixecada en gran part amb carreus, recull les aigües del torrent del Puig. El rec del
Cabiscol, que arrenca de l’esmentada resclosa, segueix paral•lel al torrent per la seva riba dreta, entre aquest i el rec
d’en Adrover, del qual sovint tan sols es troba separat per uns quants metres de distància. Com en el cas del rec d’en
Adrover, el del Cabiscol és d’origen medieval, i rega bona part de les hortes que es troba al llarg del seu recorregut,
que el porta fins força a prop del riu Francolí.
Aquest rec també subministrava aigua a un molí hidràulic, el del Cabiscol, les ruïnes del qual s’aixequen a tot just sota
del rec, entre aquest i el torrent, en un indret de difícil accés i cobert de vegetació. El molí, es troba en ruïnes, amb les
parets cobertes d’heura i esbarzers i amb arbres i arbustos que han crescut al seu voltant i al seu interior.
Les seves restes ens mostren un edifici de planta quadrada, amb baixos i dos pisos superiors. Cal destacar que encara
es mantenen dretes, gairebé en tota la seva alçada, les quatre parets principals, juntament amb un pilar situat més o
menys al centre de l’edifici. La teulada va cedir fa anys i s’emportà els sostres dels diferents pisos, que ara formen una
massa de runa que ha colgat gran part de la planta baixa. El rec segueix un dels murs laterals del molí i acaba en un
saltant d’aigua en arribar a la cantonada amb la paret posterior. Als peus del saltant s’hi troba l’estructura que suportava
una roda de molí vertical (que va deixar les seves empremtes a la paret), l’única que tenim documentada a Valls.
El molí medieval era més petit, de fet, dins l’edifici actual es conserva la seva planta (que correspondria a poc menys
de la meitat del molí actual) i l’arrencada dels seus murs, a més de dues parets pràcticament senceres, en part
aixecades amb tàpia de terra i amb les cantonades de carreus. Fins i tot conserva l’arrencada dels brancals de pedra de
la porta, i, caigudes al peu d’aquests, les dovelles de l’arc de mig punt de la porta del molí original. L’aparença i
estructura actual de l’edifici corresponen a una ampliació realitzada en el segle XVIII.

1.

INTERVENCIONS
2.

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT16-4
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
Molí medieval ampliat el segle XVIII.
3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Restes que queden del molí, parets exteriors i interiors, així com també el rec i resclosa associats.

FITXES BCIL
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214. BCIL / MOLÍ DEL CABISCOL /

RT16-4/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest molí probablement fou aixecat en el segle XIII, tot i que la primera referència documental que hem trobat
correspon a l’any 1302, quan aquest molí draper, situat a Espinavessa, pertanyia a un dels càrrecs del capítol
catedralici de Tarragona, el Cabiscol. Però en les primeres dècades del segle XIV la propietat del molí passà a altres
mans, i si bé el rec ha mantingut el seu nom original fins els nostres dies, el nom de molí del Cabiscol pràcticament
desapareixerà de la documentació, i se’l coneixerà, o bé amb el nom dels seus propietaris, o com a molí draper
d’Espinavessa, o sobretot com a molí Gatell.
Al llarg del segle XIV, la propietat del molí va passar successivament a les famílies vallenques dels Benet, Clergue i
Huguet. Aquests darrers, els Huguet, el tingueren des de les primeres dècades del segle XV fins el 1599, quan ja feia
unes dècades que el molí funcionava com a fariner i draper. Posteriorment, canvià diverses vegades de propietari, fins
que el 1606 fou adquirit per la Confraria dels Peraires de llana, que el tingué fins el 1655. Posteriorment, a les darreres
dècades d’aquell segle va passar a pertànyer a la Comunitat de Regants del rec del Cabiscol, que el posseiria durant
bona part del segle XVIII. En la segona meitat d’aquell segle, aquest molí fou transformat en un molí paperer, un batà,
fet que va portar a que des d’aquells anys se’l conegui com a “molí Batant”. Aquest molí funcionà com a batà fins els
primers anys de la dècada dels quaranta del segle i després quedà abandonat.

4.

Bibliografia
CASAÑAS GUASCH, J. (1980). “Els regadius del terme de Valls”. A Cultura, número 391, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (i VIII)”. A Cultura, número 668, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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6.
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215. BCIL / MOLÍ DEL RIU /

RT18-2/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 18, Parcel·la 118. Partida de la Serra.
351101, 4569934

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A018001180000UL
2.177 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

1. Visió general 1

El molí del Riu, el trobem a la partida de la Serra, a la riba dreta del Francolí, a pocs metres del riu, del qual en prové
el nom. Aquest molí fariner captava l’aigua del Francolí gràcies a un rec que la conduïa en paral•lel al riu, fins a la
bassa. Aquesta, que presenta un bon estat de conservació, és de planta allargada, i ve a formar un triangle de grans
dimensions. Cal destacar-hi el mur de tancament que està encarat al riu, el qual està reforçat amb nombrosos
contraforts.
Pel que fa a l’edifici del molí, aquest presenta una planta d’ela, que disposava de baixos i dos pisos superiors, amb
nombroses finestres rectangulars obertes a l’exterior. L’ala que limita amb la bassa també disposa d’un pis
semisoterrani, que correspon al cacau, ubicat a l’espai d’unió entre les dues ales de l’edifici..
Respecte a l’ala on hi ha el cacau, també es constata que en un segon moment n’augmentaren l’alçada afegint-hi un
tercer pis, on s’obren una sèrie de petites finestres quadrades. Tot l’edifici presentava una coberta a doble aiguavés,
que cobria unes golfes o sostremort. En els costats més estrets de l’edifici, la llum entrava a aquest espai de sota
teulada a través d’ulls de bou, típics de les golfes dels molins. En la construcció del molí sobretot es feu ús de la
pedra lligada amb morter, tot i que també s’empraren carreus en les cantonades i maons per emmarcar les portes i
finestres i per aixecar arcs.
Actualment, el molí del Riu es troba en ruïnes i només se’n conserven les parets mestres i el cacau. Fa molts anys que
la coberta va baixar i va arrossegar amb ella els sostres dels diferents pisos. De l’estructura interior també es mantenen
drets una sèrie d’arcs de maons que distribuïts al llarg de la planta baixa, suportaven les voltes de rajola del sostre (la
coberta dels altres pisos estava suportada per un envigat de fusta).
Malgrat que no en tenim la certesa absoluta, sembla ser que aquest molí ja existia al segle XVI, quan es coneixia amb
el nom de molí d’en Roca. Aquest es trobava a l’antiga partida d’Espinavessa, prop del “pont de pedra o pont de
Barrotes” (el “Pont Trencat”, el pont de l’antic camí d’Alcover, que s’aixeca a poca distància del molí del Riu i del punt
on el torrent del Puig desemboca al Francolí), entre el torrent del Puig i el riu Francolí, i que afrontava amb aquest
darrer, del qual n’obtenia les aigües.
(continua)
INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 151/14718 (01/12/1990)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT18-2
BCIL
A. INTEGRAL
---

MOLÍ DEL RIU
S. XVI - XIX / Moderna-Contemporània
Edifici Aïllat
Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna

2. Visió general 2

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels molins de la vila.

3. Façana

ELEMENTS PROTEGITS:
Restes que queden del molí, parets exteriors i interiors, així com també el rec associat.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

215. BCIL / MOLÍ DEL RIU /

RT18-2/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El molí d’en Roca el trobem documentat des de l’any 1578, tot i que ja existia prèviament a aquesta data. Llavors el
molí, que era fariner i draper, pertanyia a Joan Castelló, mercader de Valls. Els Castelló en foren els propietaris fins el
1628, tot i que el senyor eminent del molí era la Cartoixa d’Escala Dei. Aquell darrer any, el molí estava derruït, i el van
vendre al mercader vallenc Francesc Foramà. Posteriorment, el 1666 el molí d’en Roca, tornava a estar en
funcionament i pertanyia a Caterina Llorenç.
L’aspecte que presenta actualment el molí correspon a grans trets al que tenia a les darreres dècades del segle XVIII o
els primers anys del segle XIX. En aquests darrers, concretament el 25 de febrer del 1809, aquest edifici fou un dels
escenaris de la batalla de Valls, dins del context de la Guerra del Francès. Posteriorment, el molí va patir una reforma a
la segona meitat del segle XIX, que va consistir en la construcció d’un tercer pis en una de les ales, i la decoració de la
façana d’aquella ala emmarcant les finestres i la cantonada, i el pis de les diferents plantes amb un fris horitzontal. Cap
el 1880 funcionava amb tres moles i era propietat de Salvador Banús. Uns anys més tard, el 1893 el molí estava inactiu
i probablement deixà de funcionar d’una manera definitiva en aquells anys o en els primers del segle XX.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (i VIII)”. A Cultura, número 668, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

4. Interior 1

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

5. Interior 2

6. Rec

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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216. BCIL / MOLÍ NOU /

RT19-1/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 19,Parcel·la 87. Valls
350665, 4571862

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A019000870000UW
1.753 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1. Visió general

El molí Nou s’aixeca a la riba esquerra del Francolí, a la partida de la Granja, a unes desenes de metres del riu, i a tocar
un antic camí que arrenca del camí de la Granja i porta fins el riu, que en el seu origen travessava mitjançant un gual.
La sèquia conduïa l’aigua des del riu Francolí fins la bassa del molí, que es trobava adossada a l’edifici per la seva part
superior, i ocupava l’espai que existeix entre el rec i el molí. La bassa ha desaparegut completament i es troba colgada
de terra.
El molí Nou és un edifici de planta quadrada amb tres plantes en alçada. Així, disposa de soterrani, on hi hauria el
cacau, i que degut al desnivell que existeix en l’indret on s’aixeca l’edifici, a la cara posterior del molí, la que està
orientada cap el riu, aquesta planta es converteix en un semisoterrani, i presenta tres obertures que l’il•luminaven.
Immediatament al damunt hi tenim la planta baixa, on hi havia la sala de moles.
Té l’entrada a la façana principal (la superior, que afrontava amb la bassa), mitjançant una porta adintellada desplaçada
cap a l’angle dret de la façana. En el mur de tancament del costat dret del molí també hi ha una segona porta, mentre
que en el mur posterior s’obren tres balcons, que probablement en el seu origen eren finestres que foren transformades
en balcons quan l’edifici fou rehabilitat com a habitatge. El segon pis presenta tres finestres de reduïdes dimensions i
amb arc de mig punt en dos dels costats, el posterior i el de l’esquerra, mentre que en el dret hi ha una espitllera i a la
façana principal, una finestra. L’edifici està cobert per una teulada a quatre aiguavessos, amb barbacana i coronada en
el punt més elevat per un pilar de pedra treballada rematat per una bola. Desconeixem l’estat en que es troba l’interior
de l’edifici i fins a quin punt conserva l’estructura inicial.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MOLÍ NOU
1814 / Contemporània
Edifici Aïllat
Industrial
Habitatge
Bo

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

2. Façana 1

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 150/14717 (01/12/1990)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
RT19-1
BCIL
B. PARCIAL
---

3. Façana 2

¬ Es permet la deconstrucció d’elements interiors no originals.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels molins de la vila.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’envolvent i el que quedi del molí original. No s’ha pogut entrar a l’interior pel que es desconeix el seu
estat i l’estat de conservació del molí original.
4. Detall

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

216. BCIL / MOLÍ NOU /

RT19-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens del molí Nou els trobem estretament lligats a la institució del Pio Hospital de Valls. Una vegada finalitzada
la Guerra del Francès (1808-1814), i per tal de que l’Hospital obtingués majors ingressos i així pogués assegurar i
millorar l’auxili als malalts pobres, s’engegà un projecte de construcció d’un molí fariner a la riba del Francolí, que fos
a benefici de l’Hospital. Aquesta iniciativa comptà en un primer moment amb el suport de diverses famílies benestants
vallenques, que aportaren crescudes sumes de diners. Això va permetre que les obres s’iniciessin a començaments del
1814, però amb aquelles aportacions no n’hi va haver prou. Per tal de continuar els treballs de construcció del molí,
els Administradors de l’Hospital varen fer una proclama demanant la cooperació de tots els veïns per fer possible el
bastiment del molí. L’aixecament d’aquest molí es considerava un bé per la població, no tan sols per l’Hospital, sinó
també pel conjunt de vilatans, ja que se’ls hi oferien diversos avantatges en el seu ús. Les obres es tornaren a engegar
i finalment el molí entrà en funcionament l’any 1815. Al llarg de tot el segle XIX, el molí fou propietat de l’Hospital. En
algun moment dels darrers anys d’aquell segle o les primeres dècades del segle XIX, va passar a mans de particulars.
L’any 1926, aquest molí fariner hidràulic disposava d’un sol joc de moles que funcionava tot l’any. Posteriorment, al
cap d’unes dècades, el molí deixà de funcionar. Avui el trobem en força bon estat de conservació, pel fet de que una
vegada perdut el seu ús original, fou transformat en una masia o habitatge de segona residència.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (VII)”. A Cultura, número 667, Valls: AAEET.
VIVES CORBELLA, P. (2005). Aproximació a la història de Sant Roc. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

217. BCIL / CANAL DE REC /

RT14-3/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Carretera de Barcelona. Polígon 14, Edifici Kursaal.
353896, 4571629

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

000901700CF57A
--PÚBLICA

CANAL DE REC
S. XVIII – XIX / Moderna - Contemporània
Element aïllat
Canal de rec suportat per arcs

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Bo
-----

DESCRIPCIÓ
Aquest element es troba dins el recinte del Kursaal, a la carretera de Barcelona. Consisteix en una sèrie de 16 arcs
escarsers, suportats per grans pilars. Tots estan construïts amb maçoneria. Tradicionalment han estat considerats com
els elements que suportaven un canal de rec, a mode d’aqüeducte. Els arcs van ser consolidats i refets al segle XX.
DADES HISTÒRIQUES
Si bé la tradició atribueix a aquesta estructura d’arcs una funció de suport d’un canal de rec que tindrien al damunt, no
disposem de dades que ens permetin corroborar-ho. Tampoc es disposa d’informació que ens permeti conèixer en
quin segle fou construïda aquesta sèrie d’arcs.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(V)

GESTIÓ:
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.028

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT14-3
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot l’element.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

217. BCIL / CANAL DE REC /

RT14-3/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

218. BCIL / PONT DE GOI /

RT21-6/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 9037. Carretera de Picamoixons
349564, 4572195

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

PONT DE GOI
Romana-Medieval-Contemporània
Infraestructura
Pont
Pont
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Pont de tres ulls que permet creuar el riu Francolí tot seguint la carretera que des de Constantí, el Morell, Vilallonga, el
Rourell i la Massó es dirigeix cap a Picamoixons i La Riba. El pont està aixecat amb pedra lligada amb morter, mentre
que els arcs estan emmarcats per dovelles de pedra. En el costat de Valls també està travessat pel rec del molí de la
Granja de Doldellops.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
H

OBSERVACIONS: ....

El pont més antic que tenim documentat al terme de Valls és el Pont de Goi, que ja trobem l’any 1171 en la carta de
població de Rocabruna. Aquest pont era d’origen romà (de fet la seva base, que encara es pot reconèixer, és romana) i
permetia que l’antiga via Aurèlia, que no era altra que el camí de Tarragona a Montblanc per l’altra riba del Francolí,
creués aquest riu. Això explicaria el fet de que constatem l’existència del Pont de Goi en una data tan avançada. El
referit pont encara es conserva, tot i que ha patit nombroses modificacions i reparacions al llarg del temps, algunes
d’elles en època medieval, com és el cas de la seva reconstrucció a començaments del segle XIV degut a que havia
estat destruït per un aiguat, que també s’havia emportat el pont de La Riba. El 25 de febrer del 1809, en el context de la
Guerra del Francès, fou un dels escenaris de la batalla de Valls, també coneguda popularmente amb el nom de batalla
del Pont de Goi.
Fins les primeres dècades del segle XX, aquest pont tan sols tenia dos ulls, el del mig (el de majors dimensions) i el
de la riba d’Alcover. Però degut als efectes de les riuades, que el varen malmetre, s’obtà per obrir-hi un tercer ull més
proper a la riba vallenca.
L’any 1909, amb motiu del primer centenari de la batalla de Valls, s’aixecà, a unes desenes de metres del Pont de Goi,
una creu commemorativa dedicada als caiguts a la batalla. La creu del Pont de Goi, construïda amb pedra, fou
assentada damunt de les restes d’una vila romana. Tenia l’estructura d’una creu de terme, amb un basament format per
dos graons i l’arrencada del fust de la creu, on s’hi va cisellar una inscripció dedicada a tots els que havien mort el 25
de febrer del 1809 en aquelles terres del Francolí. Tot seguit s’alçava un llarg fust estilitzat, que estava coronat per una
creu.

2.

3.

(continua)
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.153

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT21-6
BCIL
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
4.

RAONS CATALOGACIÓ:
És el pont més antic del terme municipal de Valls. D’origen romà i documentat ja el 1171.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura del pont

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

218. BCIL / PONT DE GOI /

RT21-6/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Aquesta creu va ser inaugurada en un acte multitudinari el 28 de febrer del 1909. Però al cap d’uns dies, el fust i la
creu foren enderrocats, restant dempeus tan sols el basament. Al llarg del segle XX, s’hi acabaren encaixant fins a
quatre creus de ferro forjat, que van anar desapareixent successivament. El febrer del 2009, amb motiu del segon
centenari de la batalla, es restaurà el basament i s’aixecà de nou el fust i la creu seguint el model original del 1909.
Des d’aquella data, la creu commemorativa ha recuperat completament l’estructura i l’aparença que presentava el
febrer del 1909.
5.

DESCRIPCIÓ DEL MEDI
L’espai fluvial ubicat a l’entorn del Pont de Goi es localitza en el tram mig del riu Francolí, en una àrea ecològica que
va des de la sortida del meandre de les Planetes fins a l’inici del meandre següent, el conegut com a balç de la Granja
Doldellops.
Aquesta llera baixa del riu, a més, configura la línia divisòria administrativa entre el termes municipals de Valls (al que
pertany el marge esquerre del riu) i Alcover (propietari del marge dret del mateix).
Un àmbit natural que podem dicidir en dos trams: un primer sector que s’inicia a la sortida del meandre de les
Planetes i finalitza al Pont de Goi, i un darrer sector que comprèn el tram que va des del pont fins l’inici del següent
meandre, just abans del molí de la Granja Doldellops. És d’observar, doncs, com el Pont de Goi esdevé un límit
inequívoc que marca el canvi de tipologia fluvial del tram; un canvi que, a més, es veu reforçat per l’efecte hidràulic i
morfodinàmic que introdueix el pont.
La importància paisatgística i ecològica de l’espai, la diversitat d’hàbitats i ambients que acull, l’interès patrimonial
dels elements arquitectònics que preserva, juntament amb el valor representatiu i simbòlic que juga l’indret a nivell
social, han estat uns arguments prou convincents per actuar a inicis del 2011 en la recuperació de la zona en un
projecte amb la intervenció de diversos agents i nivells administratius.
L’element més identificador de la zona és el que li dóna nom: el Pont de Goi, una construcció amb uns orígens a
l’època romana aixecat per salvar fàcilment el Francolí, podent aixií seguir amb la calçada romana que havia de
connectar Tarraco amb llerda a través de l’estret de la Riba.

1. Pont de Goi. Fons particular

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2008). La batalla del Pont de Goi (Valls, 25 de febrer del 1809), Valls: IEV.

6.
2. El Pont de Goi l’any 1904.
Autor Desconegut 7 Arxiu Municipal de Valls

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS, Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp. Àngel Gasol Señorón. 2011/2012.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

219. BCIL / PONTS I MURS DE CONTENCIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE MONTBLANC /
LOCALITZACIÓ

RT24-23/

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24
351889, 4576444

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

PONTS I MURS DE CONTENCIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE MONTBLANC
S. XVIII – XIX / Moderna - Contemporània
Ponts, murs de contenció i altres ferms empedrats

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1460701CF5716S0001XT
--PÚBLICA

Bo
----1.

DESCRIPCIÓ
Conjunt d’elements de l’antiga carretera de Valls a Montblanc, que travessa el Coll de Lilla, format per dos ponts, murs
de contenció del camí, i trams que conserven el ferm empedrat d’aquest. El tram de l’antiga carretera on es troben
aquest elements comença en el punt de l’actual carretera de Montblanc on arrenca la carretera vella, i la part alta del
Coll de Lilla.
En primer lloc trobem el pont que permet creuar la rasa del Serraller. Aquest consisteix en un gran talús de prop de
200 metres de llargada, amb dos murs de maçoneria als dos costats, amb un ull de reduïdes dimensions (respecte a
les dimensions del conjunt de talús) que permet el pas de l’aigua de la rasa. Aquesta gran obra d’enginyeria, tenia un
ferm empedrat, del qual tan sols en queden els fragments d’empedrat que delimiten els dos costats, ja que s’ha
rebaixat lleugerament i asfaltat un pas per vehicles.
Més endavant i ja al peu de l’arrencada del Coll Vell de Lilla, comencem a trobar murs de contenció del camí aixecats
amb maçoneria, i un segon pont d’arc de mig punt, emmarcat amb dovelles de pedra, que permet que la carretera
superi una rasa (“la Raseta Seca”). A partir d’aquest punt s’inicia l’ascens al Coll Vell de Lilla, en el que destaquen els
murs de contenció del camí, i els pocs trams que encara conserven l’empedrat original, que ajudava a ascendir-hi als
carros i cavalleries.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

3.
Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.155

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT24-23
BCIL
A. INTEGRAL
---

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els murs de contenció i el pont.
4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

219. BCIL / PONTS I MURS DE CONTENCIÓ DE LA CARRETERA VELLA DE MONTBLANC /
ALTRES DADES

RT24-23/

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
La carretera vella de Montblanc fou projectada en els primers anys del segle XIX, per tal de millorar la comunicació
entre Tarragona, Valls i Montblanc, mitjançant una carretera que substituís els antics camins d’origen medieval que es
feien servir fins aquells anys. Les obres s’iniciaren els primers anys del segle XIX, però ben aviat restaren aturades
degut a l’esclat de la Guerra del Francès (1808-1814). En finalitzar la guerra, els treballs de construcció es
reprengueren i foren finalitzades als darrers anys de la primera meitat del segle XIX. Sembla ser que el tram del Coll
Vell de Lilla, correspondria als primers anys de construcció de la carretera.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

220. BCIL / FONT DE LA MINETA /

RT24-24/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 77. Carretera de Montblanc a l’alçada de Masmolets.
352030, 4575330

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024000770000UG
10.814 m² sòl
PÚBLICA

FONT DE LA MINETA
S. XIX / Contemporània
--Font
Font
-------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

La Mineta és un petit sorgiment d’aigua que es troba dins la partida del Bosc. A aquesta fonteta s’hi pot arribar agafant
el camí del Bosc, que surt de Valls des de la Residència Alt Camp i també anant pel camí de Masmolets que es troba
connectat amb el camí de la Verneda. També s’hi arriba a partir de la carretera de Montblanc i agafant un camí, a mà
esquerra, abans del primer revolt de Fontscaldes.
La font de la Mineta la tenim documentada des del segle XIX, tot i que segurament és més antiga. Al llarg del segle XIX
i fins ben entrat el XX, aquesta font i el seu entorn fou un dels paratges que habitualment visitaven els vallencs quan
feien excursions pel terme. Era un dels indrets on sovint s’aturaven a berenar quan feien aquestes sortides.
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

DADES URBANÍSTIQUES

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.033

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC
RT24-24
BCIL
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

220. BCIL / FONT DE LA MINETA /

RT24-24/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

221. BCIL / FONT DE SANT BERNAT/

RT20-3/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
43 1613
SÒL URBANITZABLE
Polígon 20, Parcel·la 47. Granja Doldellops
351230, 4572263

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A020000470000UL
67.786 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DE SANT BERNAT
----Font
Font
Regular
Zona de risc d’incendi alt (Mapa de perill bàsic d’incendi)
Dins del conjunt del BCIN de la Granja de Doldellops

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’antiga font de Sant Bernat està ubicada a unes desenes de metres del camí de la Granja, en un retall fet en un vessant
d’un dels costats de la rasa del Serraller. S’hi accedeix per un camí que arrenca del camí de la Granja on s’hi obre un
portal amb reixa de ferro. Tot seguit el camí descens suaument mitjançant alguns esglaons de pedra, mentre va
resseguint un marge de pedra fins arribar a la font. Aquesta, es troba en un espai tancat per un mur de pedra en dos
dels seus costats, decorat amb un arrebossat que presenta una simulació de carreus, mentre que un pedrís de pedra
recorre la base d’aquests murs. Als peus de la part central d’un dels murs hi ha la font, d’una sola canella, que aboca
l’aigua a una pica de pedra. Damunt de la font, a mitja alçada de la paret hi ha un plafó de rajoles vidriades que
representa a Sant Bernat. L’actual plafó, que en substitueix un de més antic, data del 1940. Al costat de la font hi ha un
gran eucaliptus, que ja s’hi alçava a inicis del segle XX, en un moment en el que la font ja tenia la mateixa aparença
que manté actualment. És un costum arrelat pels vallenc aturar-se en aquesta font per refrescar-s’hi o berenar quan es
fa una passejada des de Valls fins la Granja o el Pont de Goi.

1.

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBANITZABLE
25b

2.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D31

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT20-3
BCIL
A.INTEGRAL
BCIN RT20-1 LA GRANJA DE DOLDELLOPS

Els que determina el planejament vigent

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tots els elements que conformen la font, així com el camí d’accés i l’arbrat que l’envolta.

3.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

221. BCIL / FONT DE SANT BERNAT/
ALTRES DADES

RT20-3/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col•lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls, p. 130
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

4.

1. La Font de Sant Bernat cap a 1908.
A.T.V. / AMV – Fons Família Bonet Rull

5.

6.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BPU
BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

SÒNIA ROCA DOMINGO, arquitecta
Col·laboradors:
XAVIER CENDRÓS FERRÉ, arquitecte
FRANCESC MURILLO GALIMANY, historiador
SÒNIA VAQUER BASORA, geògrafa
NOVEMBRE 2018

SÒNIA ROCA DOMINGO, arquitecta
Col·laboradors:
XAVIER CENDRÓS FERRÉ, arquitecte
FRANCESC MURILLO GALIMANY, historiador
SÒNIA VAQUER BASORA, geògrafa
NOVEMBRE 2018

BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Valls Centre Històric (VCH)

1. BPU / JACIMENT CEMENTIRI DE L’HORT DE LA RECTORIA/
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Mur 5, Valls
353170, 4571750

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

REFERÈNCIA CADASTRAL:

3219504CF5731G0001XK

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

1.226m²

TITULARITAT:

PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

JACIMENT CEMENTIRI DE L’HORT DE LA RECTORIA
XVI - XIX / Moderna - Contemporània
Cementiri
Cementiri
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

VCH-126/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

El cementiri parroquial de Sant Joan, conegut inicialment com a “Fossar Nou”, per diferenciar-lo del cementiri
medieval, fou construït al segle XVI, com un element més del conjunt que forma l’església de Sant Joan Baptista,
aixecada en aquell moment. Ocupava l’espai situat entre l’església de Sant Joan i l’actual carrer de la Muralla de Sant
Antoni, concretament en l’espai comprès entre l’església de Sant Miquel (l’actual capella dels Dolors) i la primera torre
de la muralla, que des d’aquell punt es trobava en direcció al Portal Nou. Aquesta torre, de la qual se’n conserven
restes, està situada a la part més alta del carrer del Mur. Per tal de tancar el cementiri, varen aixecar un gran mur de
pedra lligada amb morter, que arrencava del costat de la bestorre de Sant Miquel (una torre de la muralla de la que
se’n conserva la part frontal) i anava seguint l’actual carrer de la Muralla, obrint-se fins formar una cantonada amb el
pany de mur que arrencava de darrera de la torre del carrer del Mur.
El mur del cementiri, que comptava amb desaigües i una barana de pedra a la part superior, va patir diverses
esllavissades al llarg de la seva història, fet que ha provocat que hagi desaparegut un tram del mur a l’alçada de
l’arrencada del carrer de la Candela, i que l’antiga cantonada estigui escapçada uns metres. Però es conserva gran part
del traçat del mur, especialment el que actualment es troba sota els magatzems de l’església de Sant Joan. La resta del
mur d’aquest antic cementiri presenta trams molt malmesos, sota de l’espai que correspon a l’hort de la rectoria, que
no és altra cosa que la major part del terreny que ocupava el cementiri. El subsòl dels magatzems de Sant Joan, de la
sagristia nova i de l’hort de la rectoria, conserven restes humanes de la majoria dels enterraments que es varen fer en
aquell cementiri entre els segles XVI i XIX.

1.

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUEOLÒGIC
VCH-126
BPU
A. INTEGRAL
BCIN VCH-16 Església Sant Joan

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot el jaciment.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1. BPU / JACIMENT CEMENTIRI DE L’HORT DE LA RECTORIA/

VCH-126/

ALTRES DADES
L’accés al fossar nou tenia lloc des de la mateixa nau de la nova església parroquial. Concretament, la porta lateral del
costat de l’epístola (el costat dret) de la nau tenia aquesta funció. El van construir seguint el model del portal de la
capella de Sant Cristòfor, situada al carrer de Sant Pere Més Alt, de Barcelona. Es tracta d’un portal renaixentista amb
llinda recta flanquejat per dues columnes jòniques de fust llis aixecades sobre plints. Aquestes sostenen un
entaulament amb fris, coronat per un frontó. Al fris hi ha una inscripció cisellada molt apropiada amb la funció d’aquest
portal: MEMENTO MORI (“recorda que has de morir”). Posteriorment, a mitjans del segle XIX, quan ja feia unes
dècades que el cementiri de Sant Joan estava fora d’ús, aquest portal esdevingué la porta d’accés al passadís que a
mode de vestíbul permet entrar a la sagristia nova, a les dependències dels magatzems de la parròquia i a la capella
dels Dolors.

Malgrat la solidesa del mur del fossar, que passà a substituir la muralla medieval en aquell tram del seu traçat, aquest
tenia un punt feble en la part més propera al Portal Nou. Allí hi feia un angle una mica corbat en el punt que el mur que
dóna a l’actual muralla de Sant Antoni s’unia amb el que arrencava del carrer del Mur, més o menys a l’alçada de
l’entrada al carrer de la Candela. Doncs bé, aquest fragment del mur del cementiri ha patit diverses esllavissades
importants pràcticament des del 1591, pocs anys després de l’acabament de la seva construcció. Així, en els primers
mesos d’aquell any cedia l’esmentada part del mur i abocava un munt d’enderrocs, terra i óssos al camí que hi havia al
peu del fossar, obligant al Comú de la vila a refer el mur i tornar a enterrar les restes humanes. A partir d’aquell primer
esfondrament, n’han tingut lloc un total de tres més: el 30 d’octubre de 1702, un altre el 1719 i finalment el del 2 de
maig del 1912. Aquest darrer va provocar un esvoranc d’uns trenta metres de llargada, que no fou reparat sòlidament
fins l’any 1930, per l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet, conferint-li l’aspecte que mostra actualment.
Bibliografia

DADES HISTÒRIQUES

AMAT SANS, E i MURILLO GALIMANY, F. (2000). La construcció de les muralles de Valls, finals del segle XIV. Inèdit.

Fins ben entrada la segona meitat del segle XVI, l’antic fossar medieval de Sant Miquel continuà en ús com a cementiri
parroquial de Valls. Però la seva existència restà lligada a la de l’església de Sant Joan i restà afectat pel projecte de
construcció d’un temple de majors dimensions, el que tenim avui en dia. Aquest darrer es feu necessari a mitjans del
segle XVI, quan l’augment demogràfic que al llarg d’aquell segle experimentà la vila de Valls va provocar que l’antiga
església parroquial romànica, fos completament insuficient per encabir el conjunt dels vallencs durant els oficis
religiosos.
L’any 1569 el projecte de la construcció de la nova església, i amb ella el del nou cementiri, agafava l’embranzida
definitiva que permetria que l’any següent s’iniciessin els treballs de bastiment d’aquesta gran obra pública. Així, entre
altres aspectes s’acordà la ubicació del nou temple mantenint el mateix emplaçament de l’antic; es trià, basant-se en
diverses esglésies barcelonines, el model que havia de seguir l’estructura i l’aspecte general de l’església i de
diferents parts d’aquesta (com ara els portals laterals); es redactaren les capitulacions, o el que és el mateix, el
projecte de l’obra; i finalment es subhastà la seva construcció, la qual fou adjudicada als mestres de cases
barcelonins, Bartomeu Roig pare i Bartomeu Roig fill.
Les grans dimensions de la nova església de Sant Joan, que superava àmpliament l’espai que ocupava l’antiga església
romànica, van obligar no tan sols a expropiar i a enderrocar diversos edificis propers, sinó que també es va haver de
guanyar espai més enllà de la muralla del segle XIV, tot superant-la. Per tal de que aquests importants treballs de
moviment de terra necessaris per poder encabir la nova església en aquell indret de l’antiga Vilaclosa fossin possibles,
calia construir un nou mur de contenció més enllà de la muralla medieval i d’aquesta manera aconseguir guanyar
terreny al desnivell natural que existeix al peu de Sant Joan. I aquesta va ser una de les principals funcions del mur del
fossar nou, que fou aixecat no tan sols per ubicar-hi el cementiri, sinó també per aconseguir tot l’espai necessari per
construir la nau de la nova església.
A més, a aquestes funcions a que estava destinat el mur del fossar, s’hi va afegir la de substituir al pany de muralla que
havia estat en part enderrocat i en part soterrat amb l’operació de guanyar terreny al desnivell. Així a partir del moment
en que s’aixecà el mur del cementiri, aquest també va fer funció de muralla, en quedar incorporat com a tal en el
cinturó fortificat que tancava la vila.
Les obres del fossar nou s’iniciaven el gener del 1570, un mes abans que les de l’església, amb l’excavació dels
fonaments del mur del cementiri. Seguidament, el 17 de gener tingué lloc l’acte de la col·locació de la primera pedra
del mur. Els treballs de construcció del mur del fossar s’allargaren uns anys, i se’n desconeix la data exacta en que
restaren acabades. El desembre del 1573 el Consell Especial va acordar de sol·licitar a l’arquebisbe si voldria
consagrar el cementiri nou, fet que vindria a indicar que les obres estarien pràcticament enllestides, i que en els dies
següents, una vegada beneït, hi començaren a fer enterraments. Amb tot, sembla que encara quedava alguna part de
l’obra del mur per acabar, possiblement la barana de pedra que el coronava, ja que a l’abril del 1583 el mestre
Domènech, mestre de cases, es feia càrrec de l’obra del mur del fossar, després de que el mestre Bartomeu Roig li
donés a preu fet. Probablement la construcció d’aquest mur restaria enllestida en els anys següents. El fossar nou es
mantingué en ús fins els primers anys del segle XIX, quan en algun moment de la Guerra del Francès (1808-1814),
s’optà per traslladar el cementiri a l’ermita de Santa Magdalena.

GARCIA FIGUERAS, M. (2001). La fàbrica de la nova església parroquial de Sant Joan Baptista de Valls. Construcció i
estudi arquitectònic. Valls: AHCV i Consell Comarcal de l’Alt Camp.
GARCIA FIGUERAS, M. (2005). “La fàbrica de l’església de Sant Joan”. Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i
desenvolupament, IV Volum de la Història de Valls. Valls: IEV i Ajuntament de Valls.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La configuració urbana”. Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament, IV
Volum de la Història de Valls. Valls: IEV i Ajuntament de Valls.
MURILLO GALIMANY, F. (2007): “Els antics cementiris de Valls (VII)”. A Cultura, Núm. 682, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2007): “Els antics cementiris de Valls (VIII)”. A Cultura, Núm. 684, Valls: AAEET.
Arxius
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Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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FITXES BPU
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3.

2. BPU / REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL BLAT /
LOCALITZACIÓ

VCH19/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça del Blat, s/n. Valls.
353359, 4571985

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL BLAT
s. XX / Contemporània
Arquitectura Militar
Militar-Refugi
--Bo
--Accés a través de l’Espai de la Memòria de Ca Sagara

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de l’Església de Sant Joan

Refugi antiaeri format per diverses galeries intercomunicades que s’estén pel subsòl de la plaça del Blat, els primers
metres del carrer de la Cort i el subsòl de l’edifici de la Casa de la Vila. Aquesta estructura subterrània, consisteix en
una sèrie de galeries intercomunicades que formen un gran rectangle amb ramificacions, que comuniquen aquestes
galeries amb les boques d’accés al refugi. Les galeries del refugi, d’uns 1,60 metres d’amplada per 1,80 metres
d’alçada, estan excavades a pic a una fondària d’entre 8 i 9 metres respecte al rasant de la plaça del Blat. Tenen les
parets reforçades amb formigó, i la volta del sostre feta amb rajoles. Tan les parets com les voltes conserven restes de
l’antiga instal·lació elèctrica original, així com elements de ferro on poder-hi penjar llums d’oli o de carburo. Hi ha
parts del refugi que estan inacabades, ja que no va donar temps a aixecar les parets de formigó i la volta de rajola, i per
tant tan sols hi ha la galeria excavada directament a la roca, com és el cas de la galeria que travessa el subsòl de
l’Ajuntament.
En total existien quatre accessos principals al refugi, tres d’ells a la mateixa plaça del Blat i el quart a la part posterior
de l’edifici de l’Ajuntament: un sota el porxo del número 2 de la plaça del Blat (desaparegut en gran part en aixecar de
nou aquell edifici als anys seixanta), un altre sota el porxo del número 4 de la mateixa plaça (desaparegut
completament quan l’edifici fou enderrocat i aixecat de nova planta als anys vuitanta), un altre obert a les escales del
porxo de Ca Sagarra al costat de la font de la plaça del Blat (que si bé, el tornaren a tapar en acabar la guerra, es
conserva sencer), i un a la part posterior de l’Ajuntament, a l’alçada de les dependències de la Policia Local (que si bé
està tapat i en gran part colgat de runa, es conserva sencer). També hi ha dos accessos secundaris, un d’ells al
soterrani de Ca Sagarra, que conduïa a les escales que arrenquen de la boca del refugi que hi ha al porxo de Ca
Sagarra, ja fos des del soterrani de l’edifici (després de travessar uns cups) o bé des dels pisos superiors (mitjançant
una escala que hi conduïa directament). L’altre accés secundari no estava previst inicialment, ja que correspon a un
refugi particular que hi va enllaçar sense tenir aquesta intenció i fou engolit pel refugi de la plaça del Blat. Aquest
refugi particular permetia una sortida cap el número 2 de la Costa de l’Església.
(continua)

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH19
BPU
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C3. PLAÇA DEL BLAT

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta de l’únic refugi públic que es conserva.
3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat de l’estructura del refugi.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. BPU / REFUGI ANTIAERI DE LA PLAÇA DEL BLAT /

VCH19/
Bibliografia

ALTRES DADES

GARCIA, A. (2004). “Exploració del refugi antiaeri de la plaça del Blat”. A Cultura, Nº645, Valls: AAEET.

DESCRIPCIÓ (continuació)
Totes les galeries que arrenquen de les boques van descendent fins a les galeries del refugi mitjançant diversos trams
d’escala, que van formant colzes, per impedir els efectes de l’ona expansiva d’una bomba que esclatés davant d’una
boca. L’excepció la tenim en la boca que hi ha a la part posterior de l’Ajuntament, que degut al desnivell que existeix
entre les rasants d’aquell tram del carrer de la Costa de l’Església respecte al de la plaça del Blat, es troba a una alçada
força propera a la fondària que presenten les galeries del refugi, i per tant, de la boca arrenca una galeria que va
descendent suaument cap el refugi, sense fer ús de trams d’escales. Les galeries del refugi que corresponen a les
boques, estan revestides de maons a excepció dels dos primers trams d’escala de la boca del porxo de Ca Sagarra,
que no té revestiment, de la galeria de la sortida per darrera de l’Ajuntament, i la galeria amb escales del refugi
particular (que per les seves característiques, és molt més estreta que les altres galeries).
Actualment, hi ha aproximadament la meitat del refugi colgat de runa, mentre que també hi ha alguns trams de galeries
que han estat destruïts a causa d’obres realitzades als edificis d ela plaça del Blat.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’any 1937, en plena Guerra Civil (1936-1939), l’aviació franquista començà a bombardejar diverses ciutats properes
a Valls, com és el cas de Tarragona i Reus. Inicialment, i davant de l’amenaça d’un possible bombardeig d’aviació,
molts vallencs començaren a improvisar refugis unint cellers de diverses cases. Però en fer-se més real aquesta
amenaça, l’abril del 1938, l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet, va projectar l’excavació d’una xarxa de
refugis públics que havia de protegir la ciutat davant de possibles bombardejos de l’aviació franquista.
En dissenyà tres models seguint les pautes dels refugis que es construïen a Catalunya en aquells moments. El primer
model, el més comú a Valls, consistia en l’excavació de trinxeres en ziga-zaga, a la majoria de places de la ciutat i en
alguns carrers. Aquestes estructures estaven cobertes amb fustes i altres materials lleugers, que tenien al damunt la
terra extreta per excavar la trinxera. La segona tipologia de refugi, del que se’n van fer diversos al subsòl d’algunes
cases, consistia en adaptar alguns soterranis als quals se’ls hi feien accessos construïts amb formigó o maó. Finalment
el darrer model, de la mateixa tipologia dels refugis que s’excavaven a Barcelona, consistia en una estructura
subterrània a uns vuit metres de fondària formada per una xarxa de galeries comunicades entre elles, construïdes amb
formigó i volta de rajola, un tipus de refugi que a diferència dels altres models (especialment el primer) podia garantir
la protecció de la gent que s’hi allotgés en cas de bombardeig. De la vintena de refugis que va projectar a Valls, tan
sols dos pertanyien a aquest darrer model, el de la plaça del Blat i el de la Muralla de Sant Francesc.
El refugi de la plaça del Blat, projectat per l’arquitecte Vives Castellet, fou portat a terme pel mestre d’obres Ramon
Claravalls, tal com aquest va deixar anotat en una inscripció amb el seu nom, la data 1938 i una sèrie de marques de
jornals de treball, que va escriure en una paret d’una de les galeries. Malauradament aquesta inscripció ha
desaparegut. Els treballs s’estengueren, amb mesos de major o menor intensitat, des del mes d’abril del 1938 fins el
mes de gener del 1939. De fet, quan el 14 de gener del 1939, les tropes franquistes entraren a la ciutat, el refugi
encara estava inacabat i mancava revestir de formigó i rajola les parets i voltes d’algunes galeries. Malgrat estar
inacabat, el refugi havia estat en ús al llarg dels darrers mesos del 1938, quan la gent s’hi refugiava en sentir la sirena
antiaèria emplaçada al campanar de Sant Joan. Si ve aquesta avisava cada vegada que els avions franquistes
sobrevolaven Valls, cap d’ells va bombardejar la ciutat, a diferència del camp d’aviació, que va patir diversos atacs.
Amb tot, molts veïns passaren els dies previs al 14 de gener del 1939 vivint al refugi de la plaça del Blat, on no hi
havia altra comoditat que un banc de fusta al llarg d’un dels costats de les galeries.
En acabar la guerra, el refugi antiaeri va perdre el seu ús, i fou parcialment utilitzat per un veí per a cultivar-hi
xampinyons. Mentre que al llarg dels anys, les seves galeries s’anaren cobrint de runa. Aquesta runa hi era afegida,
això és, l’estructura del refugi estava intacte i en perfecte estat de conservació, però la construcció d’un nou
ajuntament als anys quaranta, i l’enderroc i posterior construcció dels edificis de la plaça del Blat que fan cantonada
amb el carrer de la Cort i el carrer Espardenyers van mutilar tres de les boques d’accés, i especialment en el primer i
darrer cas van comportar que s’aprofités el refugi per abocar-hi la runa dels edificis enderrocats i dels treballs
d’excavació, per així reduir despeses.
L’any 2004, la Secció d’Espeleologia de l’AAEET i un grup de voluntaris iniciaren els treballs de desenrunament del
refugi, amb el suport de l’Ajuntament de Valls. El treball portat a terme per aquest grup de voluntaris al llarg de
diversos anys, va permetre desenrunar aproximadament la meitat del refugi. L’any 2011 el refugi de la plaça del Blat i
el subsòl de Ca Sagarra foren museïtzats com a Espai de la Memòria.
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3. BPU / REFUGI ANTIAERI /

VCH96/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720525CF5731H0001GR
747 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Pas subterrani que comunica el número 93 del carrer de Sant Antoni amb el número 50 de la Muralla del Castell. Està
constituït per dos passadissos d’aproximadament un metre i mig d’amplada i uns dos metres d’alçada, que formen una
estructura en ela. Entrant pel número 93 del carrer de Sant Antoni, s’accedeix al primer passadís d’aquest pas
soterrani, el qual ressegueix la façana exterior de la casa, entre aquesta i el seu pati interior, a uns tres metres de
fondària respecte a l’esmentat pati. Cal dir que el pati d’aquesta casa, com els de les cases que té a ambdós costats,
es troben a una major alçada respecte al rasant del carrer de Sant Antoni (que en aquest tram final va descendent cap a
la plaça de Sant Francesc), fet que comporta que s’hi accedeixi des de l’entresol o del primer pis d’aquests habitatges.
Cal destacar també que aquest és un dels pocs patis interiors històrics que encara es conserven a Valls.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1a4

REFUGI ANTIAERI
1938-1939 (Guerra Civil) / Contemporània
Arquitectura Militar
Refugi
---------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni, 93. Valls.
353665, 4571995

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

Sector:

PAU-20

L’entrada al primer passadís forma un colze, que dóna pas a un passadís recte aixecat amb maons i cobert per una
volta d’arc rebaixat. Un segon colze comunica el primer passadís amb el segon. Aquest travessa el jardí en direcció al
número 50 de la Muralla del Castell. També està aixecat amb maons, però presenta una estructura diferent a la del
primer passadís. Així, la volta, també feta amb maons, és de canó, i distribuïts al llarg del traçat del passadís, s’obren a
la coberta dos pous de ventilació. Aquests pous, de planta el·líptica, també estan construïts amb maons, i actualment
presenten una tapa formada per maons i una claraboia. El passadís, recte, acaba sota el mur de contenció del pati
interior de la casa, el qual, mitjançant un arc, dóna pas a l’interior de la nau en que consisteix el número 50 de la
Muralla del Castell. Aquest mur de contenció no és altre que els primers metres en alçada de la muralla medieval de la
segona meitat del segle XIV, el qual està reforçat per una sèrie de grans arcs que fan funcions de contraforts. Aquests
contraforts hi foren aixecats a la segona meitat del segle XIX, quan la fonamentació de la muralla quedà a l’aire per la
seva cara externa, en rebaixar el terreny que limita amb el raval del Castell per tal d’aixecar-hi les cases i altres edificis
que ara hi ha.

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUEOLÒGIC
VCH96
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels refugis privats que es conserven de la Guerra Civil.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les estructures que puguin quedar del refugi.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

3. BPU / REFUGI ANTIAERI /

VCH96/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
La construcció d’aquest pas subterrani està estretament lligat amb la foneria de ferro Colomines, que estigué ubicada
al número 50 de la Muralla del Castell a finals del segle XIX i inicis del XX. Aquest pas fou una estructura de caràcter
industrial oberta per la mencionada empresa en algun moment d’aquells anys, per tal de millorar la seva comunicació
amb l’interior de la ciutat, amb el carrer de Sant Antoni.
Posteriorment, durant la Guerra Civil (1936-1939), les característiques estructurals i constructives d’aquest pas, força
similars a les d’un refugi antiaeri, van fer que els veïns d’aquella zona l’adaptessin i aprofitessin per aquell ús.
Actualment, el pas subterrani es troba en un estat perfecte de conservació, ja que els veïns del número 93 del carrer de
Sant Antoni l’utilitzen per accedir directament a la nau del número 50 de la Muralla del Castell, on hi aparquen els seus
vehicles.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Tipografia La Catalana.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BPU
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4. BPU / CA MORATÓ /

VCH76/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 22-24 / Carrer de Tomàs Cayla, 2. Valls.
353317, 4571864

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319417CF5731G0001IK / 3319418CF5731G0001JK
259 m² sòl / 377 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA MORATÓ
S. XIII-XX / Medieval-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Fins fa uns anys, s’aixecava en aquest indret l’edifici de Ca Tomàs, Es tractava d’una casa de família benestant, de
grans dimensions, ja que tenia la façana principal a la plaça de les Garrofes i al carrer de Tomàs Caylà, i la façana
posterior al carrer dels Jueus. Si bé, l’aparença que mostrava era el d’una casa de família benestant del segles XVIII i
XIX, en realitat, com veurem després, es tractava de la unió de diversos edificis preexistents, tot formant un mateix
immoble. Aquest origen es podia reconèixer exteriorment en observar la façana principal. D’aquesta avui només se’n
conserva la planta baixa original fins a l’alçada dels balcons del primer pis, mentre que la resta de la façana va ser
aixecada de nou reproduint la que hi existia.
La façana principal disposava de planta baixa, dos pisos superiors, mentre que en la part central i en el cos lateral dret
(prenent com a punt de referència la visió d’aquesta des de l’exterior) de la façana hi havia un tercer pis amb golfes. La
façana dels baixos mostrava una sèrie d’obertures àmplies: dos portals amb els brancals i el dintell recte aixecats amb
carreus (en el del número 2 del carrer Tomàs Caylà hi ha una clau de pedra, on cisellat, s’hi llegeix IHS OLLER 1575
XPS, mentre que la porta de fusta, data com a mínim del segle XVIII). Pel que fa al tram de façana del carrer Tomàs
Caylà (on la façana de la planta baixa està completament aixecada amb carreus); i dos portals d’arc rebaixat,
flanquejats per una finestra a cada banda, pel que respecta a la façana de la plaça de les Garrofes. Cal dir que les
finestres esmentades es troben emmarcades en arcs paredats, d’una tipologia força similar als dos portals, per tant és
possible que en els segles XVIII o XIX e l’indret on ara hi ha les finestres haguessin existit portals. El primer pis, la
planta noble, amb una alçada de sostre molt superior a la dels altres pisos, presentava balcons, situats respectivament
damunt de cadascuna de els obertures de la plana baixa. Tres de les portes balconeres que afrontaven amb la plaça de
les Garrofes mostraven una decoració amb motllures. Tan al segon pis com les golfes disposaven d’obertures en forma
de finestra.

2.

(continua)
CATALOGACIÓ
INTERVENCIONS
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH76
BPU
B. PARCIAL
---

3.
Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval del que encara en conserva restes a la planta baixa, on hi havia la carnisseria medieval.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen les restes medievals i els arcs gòtics de la planta baixa.

4.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. BPU / CA MORATÓ /

VCH76/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
L’estructura interior de l’edifici presentava una elevada complexitat producte de la unió i l’encavalcament de diversos
immobles que originàriament eren independents. Aquest és un fenomen típic que es pot observar en molts edificis del
centre històric vallenc. Així, malgrat l’estructura en alçada que presentava la façana, aquesta no acabava d’encaixar
amb l’estructura interior de l’edifici, ja que, degut al desnivell d’un pis en alçada que existeix amb els carrer dels
Jueus, la meitat de la casa que hi donava sobresortia amb un pis per damunt de la meitat de l’edifici que donava a la
plaça de les Garrofes. Amb tot, de l’estructura interna de la casa benestant no en queda res, ja que ha estat
enderrocada. Només s’ha conservat, a més de l a planta baixa de la façana principal, una part dels baixos que limitaven
amb al plaça de les Garrofes, pel fet de que corresponien a la carnisseria pública de Valls, documentada des de els
darreries del segle XIII. Aquesta, es mantenia gairebé sencera del tot, malgrat, és clar, les reformes més o menys
importants que havia patit l’edifici al llarg de la seva història, com ara el fet de que s’haguessin substituït algunes de
les dovelles dels arcs més properes a la façana principal, per maons.
La Carnisseria estava formada per una sala més o menys rectangular, paral•lela a la plaça de les Garrofes, amb tres
arcs gòtics d’uns sis metres de llum, situats en perpendicular a la façana, que suportaven l’envigat de la coberta (que
ha desaparegut, ja que fou enderrocada amb la major part de l’edifici). Aquesta sala estava tancada a cada extrem
lateral per un mur de pedra i morter, que abans d’arribar a l’alçada del primer pis es convertia en paret de tàpia de
terra. Malgrat tractar-se dels murs de tancament de la sala gòtica de la Carnisseria i per tant ser un dels elements
importants d’aquesta, també han estat enderrocats. La paret de fons de la sal gòtica de la carnisseria, en l’espai que hi
ha entre l’arrencada de cadascun dels arcs gòtics, també presenta uns arcs de mig punt adovellats, que per la seva
considerable amplada esdevenen més aviat unes voltes, que no pas arcs. D’aquests n’hi havia un total de tres, un
d’ells, el de l’esquerra queda tancat pel límit posterior de la sala, però els altres dos (un dels quals també ha estat
enderrocat) donaven accés a una segona sala rectangular (també enderrocada, ja que hi assentaren la grua per aixecar
l’edifici de nova planta), d’unes dimensions molt més reduïdes que la sala gòtica. La segona sala permetia accedir a
una altra sala rectangular (que també ha desaparegut) coberta amb una volta de mig punt central de la primera sala.
Des de la tercera sala s’accedia a un habitacle (actualment desaparegut) excavat sota terra (cal tenir en compte que en
aquest punt ens trobavem sota el nivell de terra de la meitat de l’immoble que donava al carrer dels Jueus).

donaren a la façana principal l’aspecte que a grans trets va mantenir fins el moment d’enderrocar l’edifici.
Posteriorment, passà a mans de la família Tomàs.
Els baixos de la carnisseria pública continuaren conservant la seva funció original fins a mitjans del segle XIX. A partir
d’aquell moment passaren a destinar-se a altres usos, el darrer dels quals fou el de la fàbrica de rajola que estigué en
funcionament durant bona part del segle XX.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
La urbanització de l’espai que ocupava Ca Tomàs va tenir lloc al llarg de la primera meitat del segle XIII, al peu mateix
dels límits de la Vilaclosa, que restava tancada al carrer dels Jueus. Així, lentament s’urbanitzà l’espai comprès entre el
carrer dels Jueus i el del Carnisseria, aixecant-hi habitatges (albergs) i corrals. A mitjans del segle XIII, en un moment
en que l’urbanització d’aquell indret ja deuria estar força consolidada, tingué lloc la creació del call vallenc, format pels
carrers dels Jueus i del Call, on estigué establerta la comunitat jueva vallenca al llarg de la resta d’aquell segle i del
XIV, tot i que hi va haver algunes famílies jueves que hi visqueren fins les darreries del XV. Així ens trobem que les
cases que s’aixecaven a la meitat posterior de l’espai que ocupava ca Tomàs, van passar a formar part del barri jueu.
Cal dir que tot i les reformes i transformacions que van patir al llarg dels segles, durant el procés d’enderrocament de
Ca Tomàs, es podien reconèixer les tres cases medievals que afrontaven amb el carrer dels Jueus, ja que conservaven
les parets mitgeres originals, amb els primers metres aixecats amb pedra i morter, i tot seguit amb tàpia de terra.
La Carnisseria pública, controlada pel municipi, feia la funció de l’escorxador i de centre de distribució i venda de la
carn a la vila. Aquesta darrera funció tenia lloc en la taula que hi parava cadascun dels carnissers vallencs, els quals
havien de vetllar perquè la carnisseria estigués ben proveïda de carn de ramat en òptimes condicions, mentre que els
menuts, que també s’hi venien, no tenien consideració de carn de taulell. A la carnisseria pública no només hi tenien
taules els carnissers cristians, sinó que també les comunitats jueves i sarraïna hi podien tenir taula pròpia per poder
proveir-se d’animals sacrificats seguint el ritus religiós respectiu. De fet la taula que hi tenien els jueus està
documentada al llarg dels segles XIV i XV.
Si bé en un principi la carnisseria tan sols es tractava d’uns baixos, durant el segle XVI les cases que la flanquejaven (i
de les que fins el moment del seu enderrocament encara conservaven bona part de les parets mestres medievals
originals) acabaren aixecant-hi al damunt pisos superiors, que pertanyien a aquests habitatges, mentre que els baixos
continuaven fent la seva funció original. En la segona meitat del segle XVI tingué lloc una reforma de la façana de
l’alberg dels Oller, que limitava amb la Carnisseria i feia xamfrà amb l’actual carrer de Tomàs Caylà, tal com consta en
la clau de pedra del portal número 1, abans mencionada. Posteriorment, en el segle XVIII i gran part del segle XIX, la
major part de l’immoble actual de Ca Tomàs quedà unificat en la casa de la família benestant dels Morató, els quals

Antiga façana de Ca Morató
Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
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5. BPU / CARRER DE LA CARNISSERIA 2 /

VCH82/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 2A / Carrer del Jueus, 1. Valls.
353355, 4571913

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3319406CF5731G0001TK
110 m² sòl
PRIVADA

CARRER DE LA CARNISSERIA, 2-A- CARRER DEL JUEUS
S. XIII-XX / Medieval - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici d’habitatges amb baixos comercials que fa xamfrà amb els carrers de la Carnisseria i dels Jueus. És un edifici
d’origen medieval que conserva parcialment les parets mestres, un pilar de carreus d’un antic porxo (a la façana del
carrer de la Carnisseria), l’arrencada de l’arc gòtic que tancava el carrer del Jueus (a la façana d’aquest carrer) i un
mínim de dos arcs gòtics que es conserven en el seu interior. Un d’ells es troba als baixos, i l’altre damunt d’aquest, al
primer pis (a Valls tan sols hi ha cinc exemples coneguts d’arcs gòtics en un primer pis). La façana presenta una
aparença del segle XIX. L’immoble fou rehabilitat als anys vuitanta del segle XX, moment en el que s’incorporà a la
façana unes rajoles que representen a Santa Magdalena.
Aquest edifici era un habitatge medieval, datat en els segles XIII-XIV, que tenia un porxo als baixos del carrer de la
Carnisseria. Sempre ha mantingut l’ús d’habitatge.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH82
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C1. BARRI JUEU

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi arqueològic previ.

2.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval porta del Call, del que encara en conserva algunes restes.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen les restes medievals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un estudi arqueològic previ.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

5. BPU / CARRER DE LA CARNISSERIA 2 /

VCH82/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
En aquest edifici nasqué l’eclesiàstic i escriptor Carles Cardó Sanjoan (Valls, 1884 – Barcelona, 1958), Vallenc
Il•lustre.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

4.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

6. BPU / CA DOMÈNECH (FORN DEL ROSER) /

VCH27/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort, 27. Valls.
353462, 4572056

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521330CF5732A0001MR
450 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Domènech correspon al número 27 del carrer de la Cort, on té la façana principal i al número 34 de la
Muralla de Sant Antoni, presenta una planta més o menys rectangular. L’edifici, que presenta una planta de rectangle
irregular, està format per dos cossos fruit de l’ampliació per la part posterior de l’immoble inicial, el número 27 del
carrer de la Cort. Els dos cossos presenten planta baixa, tot i que el cos que limita amb el carrer de la Cort és possible
que també tingui una planta soterrània o bé cups al seu subsòl. La part de l’edifici que limita amb el carrer de la Cort
també disposa de dos pisos superiors. En canvi, el cos posterior tan sols presenta un pis superior, tot i que el desnivell
existent entre el carrer de la Cort i la Muralla de Sant Antoni provoca que la part de l’edifici que limita amb aquest
darrer carrer presenti uns baixos que estan per sota del rasant del carrer de la Cort, i que el seu primer pis
correspongui a l’alçada dels baixos del carrer de la Cort.
Tot l’immoble està cobert per diverses teulades de teules, a una o dues aigües, fruit de les ampliacions que ha anat
patint la finca al llarg de la seva història, ja que inicialment la part que limita amb el carrer de la Cort estava formada
per dos o tres habitatges independents. També hi ha una part de la coberta que dóna al carrer de la Cort, ocupada per
un terrat amb un altell.
La façana del carrer de la Cort presenta, a la planta baixa, tres grans portals relacionats amb el local comercial que
ocupa els baixos, els quals no encaixen amb els cinc eixos compositius que fixen les obertures del primer pis. La
major part de l’amplada del primer pis està ocupat per un balcó corregut de llosa de pedra suportat per mènsules i
amb barana de ferro ornamentada, al que s’obren quatre portes balconeres de llinda recta, mentre que la cinquena
obertura correspon a una finestra de llinda recta (com la resta d’obertures de finestres d’aquesta façana). Damunt
d’aquesta finestra hi ha una segona finestra a una alçada que no encaixa amb la resta del segon pis de l’edifici. Pel que
fa al segon pis, s’hi obren cinc obertures, la primera i la quarta corresponen a portes balconeres, amb balcons que
tenen el mateix model de barana que el balcó corregut del primer pis, mentre que les altres tres són finestres. Damunt
d’aquestes finestres hi ha una cornisa amb motllures, que sustenta el mur llis de l’ampit, que corona la façana.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

USOS PERMESOS:
Annex 6 - Catàleg previ, PGOU 1987

ALTRES PROTECCIONS:

CA DOMENECH (FORN DEL ROSER)
S. XIV-XX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici entre mitgeres amb façana a dos carrers
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació del cos edificat que dóna al carrer de la
Cort.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH27
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global dels arcs gòtics i les estructures medievals que pugui tenir.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, totes aquelles millores de l’accessibilitat i
l’habitabilitat, sempre que el seu ús així ho justifiqui.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara en conserva vestigis. Configura la imatge característica del carrer de la Cort.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici del cos edificat que dóna al carrer de la Cort. Es protegeix: la composició
dels pisos superiors i tots els seus elements, ornamentacions, portalades de fusta, elements de pedra i forja, materials,
textura i cromatisme. Es protegeix també l’estructura bàsica interior, caixa d’escala i estructura de plantes.
Es protegeixen íntegrament els arcs gòtics de la planta baixa i totes les estructures medievals que pugui tenir.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

6. BPU / CA DOMÈNECH (FORN DEL ROSER) /

VCH27/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Pel que fa a l’interior d’aquest immoble, si bé tan sols hem pogut visitar una part dels baixos, cal destacar el local
comercial situat a l’extrem dret, on s’hi aixequen dos arcs gòtics més o menys paral·lels a la façana del carrer de la
Cort, que juntament amb les parets mestres d’aquella part de l’edifici corresponen a un dels habitatges que en època
medieval s’aixecaven en aquest indret.
La façana del cos de l’edifici que dóna a la Muralla de Sant Antoni, és senzilla i sense ornamentar. A la planta baixa hi
té la porta d’accés als pisos superiors de l’immoble, dos portals que donen accés al garatge i una gran finestra de
llinda recta, mentre que al pis superior hi ha quatre finestres similars a la que s’obre a la planta baixa.
DADES HISTÒRIQUES
La part més antiga de l’immoble correspon al cos que té la façana al carrer de la Cort, en un tram de l’antic carrer de la
Vilanova que fou urbanitzat en els darrers anys del segle XIII i al llarg de la primera meitat del XIV. Així, l’espai que
actualment ocupa el número 27 del carrer de la Cort va estar ocupat per dues o tres cases des de l’època medieval.
Les restes d’una d’elles es conserven a l’interior de l’extrem dret de l’edifici actual. A partir de les darreres dècades del
segle XIV, les cases que hi havia varen limitar per la part posterior amb el carrer del Mur, el pas de ronda estret que
separava la muralla del segle XIV de les cases de la vila que hi limitaven. Posteriorment, en època moderna o
contemporània, aquelles cases foren unificades en un sol habitatge d’una família benestant. Malgrat que és possible
que en el seu interior es conservin altres restes medievals o d’època moderna, aquesta part de l’immoble va adquirir
l’estructura que presenta actualment al segle XIX.
Pel que fa a la part de l’edifici que limita amb la Muralla de Sant Antoni, aquell espai va estar ocupat, des de les
darreres dècades del segle XIV, per la muralla i el fossat que tenia als peus. La muralla hi va perdurar fins el segle XVIII,
quan l’espai del fossat va ser ocupat per magatzems i habitatges que tenien com a paret de fons la muralla, mentre que
la façana donava al raval que es formà al llarg d’aquell segle, la Muralla de Sant Antoni.
El costat de la Muralla de Sant Antoni on s’aixeca el número 34 va quedar afectat per un projecte urbanístic de
l’arquitecte municipal Josep Maria Vives Castellet, que, amb l’objectiu d’eixamplar el carrer, feia retrocedir aquell
costat de la Muralla de Sant Antoni tot eliminant l’antic carrer del Mur, considerat un espai malsà i poc recomanable. El
projecte de Vives s’inicià l’any 1922 i es va anar portant a terme al llarg de les dècades següent. Aquest projecte
explica que, en quedar edificat l’espai del carrer del Mur, en molts casos, com fou el del número 34 de la Muralla de
Sant Antoni, l’edifici que s’hi aixecava quedés físicament unit a una casa del carrer de la Cort. Així trobem, que en
algun moment a mitjan segle XX, l’edifici que hi havia inicialment al número 34 de la Muralla de Sant Antoni va ser
enderrocat i aixecat de nou, retrocedint uns metres la façana i unint-lo al número 27 del carrer de la Cort.
L’any 1888 la societat política Centre de la Unió Republicana Democràtica s’establí al primer pis de l’edifici de Ca
Domènech que limita amb el carrer de la Cort. Aquest local fou conegut popularment com el Casinet, per diferenciar-lo
del Casino dels Senyors, que estava ubicat a l’edifici del costat, a Ca Ortega. El Casinet, amb la sala d’actes que tenia
al primer pis, estigué en actiu fins l’any 1939. Després de la Guerra Civil i al llarg de bona part de la segona meitat del
segle XX, va allotjar en diferents períodes a la Congregació Mariana i el Forum Joventut. Els baixos del cos de l’edifici
del carrer de la Cort i la planta baixa i primer pis de la part que dóna a la Muralla de Sant Antoni acullen el local
comercial històric de la botiga de roba de Ca Domènech, fundada el 1892, que dóna nom a l’edifici.
Bibliografia
MARTÍ BAIGET, J. (2010). “El nou associacionisme vallenc”. A Època contemporània: segle XIX, Vol. V de Valls i la
seva història, Valls: IEV.
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Imprenta La Catalana.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. BPU / CARRER D’ARTÚS 1 /

VCH73/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer d’Artús, 1. Valls.
353293, 4571837

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3318121CF5731G0001MK
61 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 1 del carrer d’Artús és un edifici d’habitatges, entre mitgeres, de planta rectangular, en el que un dels
costats llargs correspon a l’única façana d’aquest immoble, la del carrer d’Artús. L’edifici està format per planta baixa i
dos pisos superior, tot i que és possible que hi hagi algun cup o un celler subterrani. La façana presenta dues
obertures a la planta baixa: una porta per vehicles, de llinda recta (que segurament substitueix l’antic portal de la casa)
i, a la dreta d’aquesta, una finestra. En el primer pis hi tenim un balcó corregut amb barana de ferro forjat, que ocupa
tota l’amplada de la façana, i al que s’accedeix des de tres portes balconeres de llinda recta. Una cornisa amb
motllures separa el primer pis del segon. Aquest darrer tan sols ocupa aproximadament la meitat dreta de la planta de
l’edifici, on hi obre una finestra, ja que la meitat esquerra està ocupada per un terrat. La façana del terrat presenta una
estructura que simula dues portes balconeres, amb baranes de gelosies d’obra. Tan aquesta estructura com el segon
pis que hi té al costat, estan coronats per una cornisa amb motllures.
Malgrat no haver pogut entrar a l’edifici, des de la finestra de la planta baixa es pot comprovar que l’interior dels baixos
està format per una sala gòtica, que aparentment sembla estar intacte, i que té la coberta suportada per un mínim de
dos arcs apuntats distribuïts en paral·lel al carrer d’Artús. A diferència del primer arc, que està completament a la vista,
el segon arc està paredat en gran part, ja que actualment constitueix la paret de fons de la primera sala que hom troba
en creuar la porta de l’edifici. En la mencionada paret que tanca el segon arc, s’hi obre una porta que dóna accés a una
altra sala que també havia format part de la sala gòtica inicial. El fet de no poder accedir a l’interior de l’edifici no ens
ha permès comprovar si en aquella segona sala hi ha un tercer arc, fet que indicaria que la sala gòtica era més gran, o
si en canvi hi trobem el mur de tancament medieval de la sala gòtica.
A grans trets, la planta baixa d’aquest edifici conserva tota l’estructura de la casa medieval original. Així pertanyen a
aquell període els dos murs laterals de la casa (que són els mateixos de la sala gòtica); els arcs gòtics i els murs en
els que es troben encaixats (tret de la paret amb la que varen tapiar el segon arc); la paret de la façana dels baixos i
possiblement del primer pis (que presenta un gruix considerable), tot i que les obertures actuals són molt més
modernes; i possiblement el mur de fons de la segona sala de la planta baixa. A més, és probable que l’edifici conservi
altres estructures medievals en el seu interior.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER D’ARTÚS, 1
S. XIV-XIX / Medieval - Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge (?)
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, de les estructures medievals.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH73
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors i exteriors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un edifici d’origen medieval que conserva una sala gòtica al seu interior.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les estructures medievals que pugui té al seu interior especialment la sala gòtica.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall així
com un informe arqueològic.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. BPU / CARRER D’ARTÚS 1 /

VCH73/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 1 del carrer d’Artús fou urbanitzat al llarg del segle XIII i la primera meitat del XIV, com a
conseqüència del creixement del nucli inicial de la Vilaclosa. El carrer d’Artús era una via pública que naixia de l’actual
carrer de Tomàs Caylà (que en època medieval rebia el nom de carrer del Portal Nou) i anava descendent en direcció a
la muralla de mitjans del segle XIII, el Mur Vell, que després de travessar en diagonal l’actual plaça de la Fusta
resseguia la línia de façanes interiors del carrer de Sant Francesc fins arribar a l’alçada de l’actual carrer de Sant Isidre.
A la dècada dels anys setanta del segle XIV, el Mur Vell serà enderrocat i substituït per la muralla de la segona meitat
del segle XIV, que en aquest tram resseguirà la línia de façanes de l’actual carrer de Sant Francesc de l’illa de cases
que limita amb el carrer d ela muralla del Carme. Aquest fet permetrà que es consolidi la urbanització definitiva de
l’actual carrer d’Artús. Pel que fa al nom del carrer, a les darreres dècades del segle XIV i les primeres del XV aquest es
coneixia com a carrer de Bernat de Santmartí (tot i que també se’l coneixia com a carrer d’Arnau Exemuç), i no va ser
fins ben entrat el segle XVI que aquest carrer va adoptar el nom definitiu de carrer d’Artús.
Centrant-nos en el número 1 del carrer d’Artús, ens trobem davant d’una casa medieval, que fou l’habitatge d’una
família, un ús que s’ha mantingut fins l’actualitat (tot i que està deshabitada des de fa unes dècades). L’edifici conserva
gran part de la seva estructura medieval, com és el cas de la sala gòtica, datada entre finals del segle XIII i el segle XV,
i la façana, que conserva en alçada gran part de la paret mestra medieval. Amb tot, el conjunt de la façana va ser
completament reformada en els segles XIX i XX, conferint-li l’aspecte que presenta actualment.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F.: “Els noms dels carrers de Valls al llarg de la història (I)”. A Cultura, Nº646, abril del 2004,
AAEET, Valls.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G.: “Valls, 1568. Aproximació a l’estudi urbanístic i demogràfic”. A Cultura, Nº404, gener del 1982,
AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

8. BPU / CARRER DE LA CORT 17 /

VCH21/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort, 17 – Muralla de Sant Antoni, 24. Valls.
353423, 4572035

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420811CF5732A0001ZR
147 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER DE LA CORT 17
S. XIV-XXI / Medieval-Contemporània / Mescla d’estils
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Edifici de planta rectangular, amb la façana principal al carrer de la Cort, i la posterior a la Muralla de Sant Antoni.
Consta de planta baixa, dedicada a usos comercials, entresol i tres pisos, pel que fa a la façana del carrer de la Cort. En
canvi, al façana posterior aprofita el desnivell existent entre els dos carrers i presenta dues alineacions: l’actual,
mitjançant un cos afegit a l’edifici original, amb la façana que segueix l’alineació de les façanes de ña Muralla de Sant
Antoni i, retranquejada respecte a aquesta, l’antiga façana, que limitava amb el carrer del Mur (el pas de ronda de la
muralla del segle XIV), deaparegut en aquest tram en el segle XX.
Si bé la part popsterior de l’edifici que segueix l’antiga façana de l’immoble manté el mateix nombre de plantes que les
que donen al carrer de la Cort, el cos afegit aprofita el desnivell existent entre aquesll carrer i la Muralla de Sant Antoni.
Això permet que l’esmentat cos afegit disposi de baixos ( destinats a aparcament privatdels habitants de l’immoble) i
dos pisos superiors. El darrer d’aquests correspon a la planta baixa de la façana del carrer de la Cort, fet que permet un
enllaç directe entre l’edifici original i el cos afegit de la part posterior. Damunt del segon pis hi ha un terrat al que
s’accedeix des de l’entresol de la façana del carrer de la Cort.
La façana del carrer de la Cort data de les darreres dècades del segle XIX o bé de les primeres del XX. Segueix
l’alineació fixada pel Pla General de Valls que aprovà l’Ajuntament el 1853, ja que retrocedeix unes desenes de
centímetres respecte a la línia que segueixen les façanes veïnes, que són anteriors a aquella data. Els baixos van ser
transformats completament en les darreres dècades dels segle XX, quan es modernitzà el local comercial que avui
encara allotgen: la botiga de fotografia Masip. La transformació dels baixos va eliminar la portalada original, que fou
substituïda per una gran obertura que ocupa pràcticament tota l’amplada de la façana, i que dóna accés a un espai
emmarcat pels aparadosrs de la botiga, on al fons hi ha la porta d’entrada al local comercial, i a l’esquerra, una porta
estreta que dóna a les escales que comuniquen amb els pisos superiors, emprats com habitatge.
L’entresol i els tres pisos superiors tenen dues obertures per planta, que segueixen dos eixos verticals fixats per les
portes balconeres de l’entresol. Aquestes donen a un balcó corregut amb una barana de ferro moderna, que sosté els
rètols del local comercial. Probablement, en el seu origen es tractava de dues finestres sense balcó, que foren
transformades posteriorment, adquirint l’aspecte actual.
(continua)

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 070/8038 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH21
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT

RAONS CATALOGACIÓ:
La seva façana preserva la tipologia pròpia dels habitatges del carrer de la Cort.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació, de la façana al carrer de la Cort.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les plantes pis de la façana i tots els
seus elements.
¬ Manteniment, consolidació i rehabilitació, de l’arc gòtic i tots els elements medievals que pugui tenir.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana del Carrer de la Cort i tots els seus elements (a excepció de la planta baixa).
No s’ha accedit a l’interior, del que es coneix que té un arc gòtic, es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

8. BPU / CARRER DE LA CORT 17 /

VCH21/
Bibliografia

ALTRES DADES

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

DESCRIPCIÓ (continuació)
El primer i el segon pis també tenen balcons correguts, mentre que el tercer té dos balcons independents. Tots els
balcons d’aquests tres pisos tenen el mateix model de barana de ferro forjat, amb un tipus d’ornamentació qua
correspon als darrers anys del segle XIX o les primeres decades del XX. Les portes balconeres són de llinda directa, i
tan els muntants com la llinda consisteixen en una franja llisa delimitada per una motllura decorativa. Les llindes dels
balcons contenen uns esgrafiats senzills d’estil eclèctic. Finalment, la façana està coronada per una cornisa amb molta
volada, suportada per sis mènsules de dimensions considerables.
La façana posterior té una porta de grans dimensions als baixos, per permetre el pas de vehicles. Tot seguit, tan el cos
afegit com l’antiga façana presenten dues obertures per planta. Així, a l’entresol de damunt dels baixos, s’hi obren dues
finestres; al primer ( que equival als baixos del carrer de la Cort) un balcó amb una porta balconera de llinda recta i una
finestra. Damunt hi ha el terrat del cos afegit, que té un balcó a la façana. S’hi accedeix des de l’entresol de l’edifici
original, que hi té oberta una porta i una finestra a l’esquerra i un balcó a la dreta, mentre que el tercer té dues
finestres. La façana està coronada per una cornisa.
De l’interior de l’immoble cal destacar l’arc gòtic que hi ha als baixos del carrer de la Cort, encaixat a la paret mitgera
d’aquest edifici amb el número 15.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest immoble s’aixeca al peu del carrer de Cort, carrer de la Cort carrer, l’antic camí del Pla, que durantl’època
medievall es conegué com a carrer de la Vilanova. L’espai que ocupa el número 17 fou urbanitzat al llarf de la primera
meitat del segle XIII, el Mur Vell, que s’aixecava a l’alçada del carrer de la Peixateriai tenia un portal obert al camí del
Pla a la cruïlla que avui formen els carrers de la Peixateria i de la Cort, ens indica que per aquelles dates la zona
urbanitzada del carrer de la Vilanova no superava el carrer de la Peixateria.
L’edifici número 17 és d’origen medieval, fou construït en el segle XIII i reformat al llarg dels segles següents ... unit al
número 15 del carrer de la Cort, tal com ho demostra l’existencia d’un arc medieval a la paret mitgera. De l’edifici
medieval es conserva, a més de l’arc mencionat i la paret mitgera de la que en forma part, la paret de mitgera amb
l’antic número 13 ( enderrocat l’any 2006, moment en qeu es va poder apreciar que aquella paret, aixecada en gran
part amb tàpia de terra, era medieval) que feia funció de mur de tancament lateral de l’edifici original.
En les darreres dècades del segle XIV, la part posterior original de l’immoble va passar a limitar amb la muralla que
s’aixeca en substitució del Mur Vell. En aquest cas, l’edifici limitava directament amb el carrer del Mur, un vial estret
que feia la funció de pas de ronda i de separació entre la muralla i les cases. Tot seguit hi havia el llenç de la muralla, i
a l’exterior d’aquest, als seus peus, s’hi obria el vall (on ara hi ha el cos afegit de la part posterior de l’edifici).
Posteriorment, l’edifici original fou dividit en dos immobles independents. La façana del número 17 fou aixecada
completament de nou, seguint l’estil eclèctic en algun moment de les darrers dècades del segle XIX, tot fent-la recular
respecte a l’alineació de la façana original per tal d’ajustar-la al pla general vigent.
Pel que fa a la seva part posterior, en la segona meitat del segle XIX s’aixecaun edifici en l’espai que corresponia al vall
de la muralla, entre el mur de la fortificació medieval i el carrer de la muralla de Sant Antoni. Aquest immoble, que era
imdependent del nuúmero 17 del carrer de la Cort fou enderrocat en algun moment de la primera meitat del segle XX o
de mitjans d‘aquell mateix segle, en funció d’un projecte urbanístic de l’Ajuntament del 1925, que consistia en
enderrocar les cases de la Muralla de Sant Antoni i aixecar-ne de noves que reculacen la línia de façana. La pèrdua
d’espai quedava compensada pel fet de que àssaven a ocupar l’espai del carrer del Mur. En aquest cas, com en la
majoria, el nou immoble de la Muralla de Sant Antoni quedà unit a l’edifici del carrer de la Cort al qual estaca adossat.
Probaablement, aquestes obres a la part posterior del número 17 provocaren la desaparició del carrer del Muri de la
muralla medieval , o almenys de de la major part d’ambdós. Cal tenir en present que la muralla (i amb ella tots els
elements que la formen, com ara, el carrer del Mur i el call) tenen consideració de BCIN, fet que obliga a la realització
d’intervencions arqueològiques en aquella part de l’immoble en el cas de que s’hi duguin a terme obres, i a la
conservació de les estrucures que puguin ser descobertes.
Per que respecta a l’ús de l’immoble, els pisos superiors sempre han estat destinats a habitatges. Els baixos, en canvi ,
estan estretament lligats a la història de la fotografia a Valls, ja que l’any 1922 el destacat fotògraf vallenc Pere Català i
Pic hi inaugurà el seu establiment fotogràfic, en el que hi tenia una part destinada a exposició, estudi i taller. L’any
1932 Pere Catlà traspassà l’establiment del carrer de la Cort al fotògraf sabadellenc Agustí Gurí. Aquest el tingué fins el
1967 en que el traspassà al fotògraf vallenc Genís Masip i Bru, que encara el manté en funcionament amb el nom de
“Fotografia Masip”.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

9. BPU / HABITATGE, CARRER SANTA MARINA 1 /

VCH106/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Santa Marina, 1 / Santa Úrsula. Valls.
353459, 4571890

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3518301CF5731G0001RK
50m2 sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

HABITATGE CARRER SANTA MARINA 1
S.XIV-XV-XIX / Medieval - Contemporània / Gòtic - Eclèctic
Habitatge en cantonada
Habitatge
Cap
Ruïna
Dins ARI 8.5
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’immoble que es cataloga formava amb el núm. 4 del carrer Santa Úrsula, una unitat. Aquests dos immobles
corresponen a un edifici medieval, que posteriorment fou dividit en dos d’independents. Es conserven força elements
de la casa medieval original, com per exemple les parets mestres aixecades amb tàpia de terra, la cantonada de pedra i
un arc gòtic a la paret mitgera entre els dos immobles actuals.
La composició de les dues façanes correspon a la tipologia pròpia dels habitatges del XIX. Constava de planta baixa i
entresòl (al carrer Santa Marina), tres plantes pis i terrat, amb un pis per replà. Cada planta quedava emmarcada per
impostes que recorren la totalitat de la façana i que es transformen en les lloses dels balcons que donen front a la
Plaça de les Escudelles. Les baranes són treballades de ferro forjat. Les lloses de pedra dels balcons de planta
primera estan suportats per dues mènsules de pedra treballada.
En destaca la cantonada de carreus i les pintures decoratives que encara es conserven.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.073

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH106
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Manteniment, consolidació i rehabilitació de la cantonada de carreus, arc gòtic de la mitgera i tots els elements
medievals que pugui tenir.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la cantonada de carreus entre els carrers Santa Úrsula i Santa Marina, l’arc gòtic de la mitgera
amb el num. 4 del carrer Santa Úrsula i la resta d’estructures medievals que pugui tenir.
Pel que fa a la façana es protegeixen els eixos compositius actuals, les lloses de balcons i baranes de forja que
queden, així com les pintures decoratives.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

9. BPU / HABITATGE, CARRER SANTA MARINA 1 /

VCH106/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’arc pertany a un habitatge medieval aixecat al segle XIV, del qual també en formen part les parets mestres dels
números 2 i 4 del carrer de Santa Úrsula. L’edifici va mantenir tota la seva superfície original fins el segle XVIII, quan
fou dividit en dos immobles independents, que s’han mantingut fins l’actualitat. El número 4 fou reformat al segle XIX,
moment en que va adquirir l’aspecte actual, convertit en un edifici plurifamiliar. Malgrat que actualment es troba en
ruïnes i ha estat parcialment enderrocat, aquest edifici té la façana decorada amb les pintures més interessants del
segle XIX que es conserven a Valls.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

10. BPU / CARRER DE SANT ANTONI 62 /

VCH100/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni 62. Valls.
353588, 4571953

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

36192206CF5731H0001LR
68m2 sòl
PRIVADA

CARRER DE SANT ANTONI 62
S.XIV-XX / Medieval-Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici d’origen medieval, que conserva la façana del segle XVI, tot i que les obertures de la planta baixa, el coronament
de la teulada i el revestiment de la façana van ser modificats en els segles XIX i el XX.
Cal destacar les finestres ornamentades de les golfes, ja que són les darreres que es conserven a Valls, d’un model de
finestra que sembla que fou força habitual en el Valls del segle XVI. Actualment estan tapiades.

1.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.036

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació de la façana al carrer de Sant Antoni.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH100
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació dels arcs del segle XVI de la planta segona.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els arcs platerescs de la segona planta de la façana del carrer de Sant Antoni.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

10. BPU / CARRER DE SANT ANTONI 62 /
ALTRES DADES

VCH100/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

11. BPU / CASA PONT AL PASSATGE D’EN GASSÓ /
LOCALITZACIÓ

VCH47/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ Consolidat / No Consolidat
Carrer d’en Gassó 8. Valls.
353632, 4572054

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

3720545CF5732B0001ED
150m2 sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat / No Consolidat
1a2
Sector: PAU-18

GESTIÓ:

PAU-18 (cos posterior de l’edificació)

CASA PONT AL PASSATGE D’EN GASSÓ
S.XVI-XVIII-XX / Moderna-Contemporània
Volumetria específica
Habitatge - Industrial
Habitatge
Bo - Regular
PAU-18
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Edifici de planta més o menys quadrada, formada per soterrani, baixos i tres pisos superiors. La meitat de l’edifici que
correspon a la casa-pont només té dos pisos superiors.
La façana prinicipal de l’edifici està encarada al carrer d’en Gassó. La meitat esquerra de la façana té una gran obertura
a la planta baixa, que dóna pas a les portes de l’aparcament privat de l’edifici i a la porta d’accés a l’habitatge. Aquesta
gran obertura data de les darreres dècades del segle XX i va substituir l’antiga porta d’accés a l’edifici, que
desaparegué amb aquesta reforma. Pel que respecta als pisos superiors, el primer té un balcó, que com la resta de les
obertures de l’edifici mostra una llinda recta (cal dir que totes les obertures foren reformades durant les obres de
rehabilitació de l’immoble que tingueren lloc en els darrers anys del segle XX). La barana de ferro del balcó presenta
una tipolgia pròpia del segle XVIII. En el segon pis hi ha una finestra, que està protegida per una reixa que aparentment
sembla ser la part central d’una barana de balcó del segle XVIII, que ha estat aprofitada per aquesta funció. El tercer pis
també té una finestra, però en aquest cas és de dimensions més reduïdes que l’anterior. La reixa, com la finestra del
segon pis, sembla ser un fragment d’una barana del segle XVIII. La façana no està coronada per cap cornisa.
La meitat dreta de la façana correspon pròpiament a la casa-pont. Al pas del passatge d’en Gassó per sota de la casa
s’hi accedeix per una gran portalada de llinda recta. La coberta del pas consisteix en un enbigat de fusta, que en la
segona meitat del segle XX fou reforçat amb bigues de ferro. A la paret esquerra del pas de la casa-pont, hi ha una
porta del segle XVIII tapiada. Pel que respecta als pisos superiors, el primer pis té un balcó de poca volada, mentre que
en el segon s’hi obre un balcó de majors dimensions i amb una volada més gran. Cal dir que les obertures dels pisos
superiors de tota la façana del carrer d’en Gassó segueixen els dos eixos verticals que fixaven la porta original de la
casa i la portalada d’entrada al passatge cobert per la casa-pont.
La façana posterior de la casa-pont té una finestra al primer pis, mentre que el segon pis (força transformat durant el
segle XX) presenta una galeria amb una porta d’accés i una barana de balustres moderna, que hi fou col·locada fa uns
anys.

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.040

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Conservació de la tipologia de casa-pont.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH47
BPU
B. PARCIAL
---

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la tipologia de la casa pont.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permet la substitució, justificada, dels cabirons en mal estat. Els nous cabirons hauran de mantenir el formalisme
actual.
¬ Conservació documental de l’edificació abans de fer qualsevol obra que comporti la modificació de la mateixa i de
les seves característiques compositives.
¬ No es permet el cobriment del sostre.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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2.

11. BPU / CASA PONT AL PASSATGE D’EN GASSÓ /

VCH47/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
És possible que l’origen d’aquest edifici sigui medieval, com els de tots els que s’aixecaven o encara existeixen a la
seva dreta, entre el carrer d’en Gassó i les primeres cases del carrer d’en Bosc. Tots ells havien format part de l’antiga
Pobla de Santa Anna. Amb tot, l’aspecte que mostra actualment, malgrat les reformes fetes fa uns anys, correspon més
a un edifici del segle XVIII, que sempre ha fet funció d’habitatge unifamiliar. La casa-pont donava pas a unes terres de
conreu, concretament a un hort, que a darreries del segle XVII i al llarg de la major part del segle XVIII es coneixia amb
el nom de “Hort del Bordell”, pel fet que hi limitava el bordell que hi havia a la vila.
L’any 1776 els Baldrich (una de les principals famílies benestants vallenques d’aquells anys) compraren l’hort i hi
aixecaren una fàbrica d’aiguardent i diversos magatzems. Posteriorment, cap a la dècada dels quaranta del segle XIX,
també s’hi va construir una fàbrica de filats, fet que segurament va provocar la desaparició de l’antiga fàbrica dels
Baldrich, que feia uns deu anys que havia deixat de funcionar. Molt probablement, els edificis indusrials que, convertits
en habitatge es conserven en el passatge d’en Gassó corresponen a grans trets, als que hi existien a finals dela dècada
dels quaranta del segle XIX.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

3.

NAVARRO, Ll. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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12. BPU / PORTALADA CARRER SANTA ANNA 2 /
LOCALITZACIÓ

VCH45/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Santa Anna, 2. Valls.
353570, 4572057

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620802CF5732B0001BD
43 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

Bo
-----

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

PORTALADA DEL CARRER DE SANTA ANNA, 2
S. XVI-XVIII / Moderna
Edifici entre mitgeres

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

L’immoble que ens ocupa és un habitatge unifamiliar, de planta rectangular, format per baixos, entresol i dos pisos
superiors (el darrer emprat com a golfes), amb façana al carrer de Santa Anna.
La façana de la planta baixa presenta una gran portalada de carreus, amb llinda recta formada per dovelles de grans
dimensions, que data dels segles XVI-XVII. Cal destacar que encara conserva l’antiga porta de fusta que com ca mínim
data del segle XVIII. Al costat de la portalada, en una part de la façana on ha desaparegut l’arrebossat, es pot reconèixer
perfectament l’aparell de maçoneria amb que s’aixecà aquella part de la façana. A l’entresol, a la dreta de la portalada,
s’hi obre una petita finestra rectangular, amb un sortint de la pedra a la base, i que també dataria dels segles XVI – XVII.
El primer pis té, a l’esquerra, un balcó amb represa de curta volada, amb barana de ferro forjat del segle XVIII i una
porta balconera de llinda recta, mentre que a la dreta hi ha una finestra de reduïdes dimensions.
El segon pis, destinat en el seu origen a golfes, té dues obertures a la façana. A l’esquerra, una finestra d’arc de mig
punt, pròpia del segle XVIII, i a la dreta una finestra petita. Tot just al damunt d’aquestes hi ha una cornisa que a finals
del segle XIX deuria passar a substituir l’antiga barbacana de la teulada. La cornisa serveix de basament per la barana
de balustres que corona l’edifici. La teulada original fou substituïda per un terrat a les darreries del segle XIX o en algun
moment del XX.
Sembla ser que en un inici, en número 2 del carrer de Santa Anna estava unit al número 4 del mateix carrer. Aquest té
una estructura i una façana similar al primer, però a diferència d’aquell va guanyar alçada en el segle XIX, fins arribar a
tenir un tercer pis.

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.041

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH45
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la portalada de pedra i tots els seus elements.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

2.
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12. BPU / PORTALADA CARRER SANTA ANNA 2 /
ALTRES DADES

VCH45/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, LL. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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13. BPU / CARRER FORN NOU 11 /

VCH49/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Forn Nou, 11-Carrer del Roser. Valls.
353496, 4572024

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3520509CF5732A0001PR
42 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DEL FORN NOU, 11-CARRER DEL ROSER
S. XVI - XVII (1639) – XIX / Moderna - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge(?)
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’edifici número 11 del carrer del Fon Nou, on té la façana principal, fa cantonada amb el carrer del Roser (on
correspon al número 4). De planta rectangular, presenta planta baixa, (tot i que és possible que tingui cups o un celler
al subsòl), entresol i tres pisos superiors, el darrer dels quals correspon a les antigues golfes. La coberta consisteix en
una teulada de teula a una aigua que va descendent cap a la façana del carrer del Forn Nou.
Destaca l’eix compositiu original de les obertures de la façana principal, fixat en planta baixa per un portal amb llinda
de fusta amb la data cisellada de 1639, i amb brancals de carreus de pedra, al que s’afegí al segle XIX l’obertura d’una
segona porta, de llinda recta que dóna pas a les escales d’accés als pisos superiors. Seguint l’eix fixat per la portalada,
trobem un balcó de molt curta volada a l’entresol, amb barana de ferro ornamentada i porta balconera de llinda recta
(com la resta d’obertures de les dues façanes), un balcó al primer pis, amb una barana de ferro molt ornamentada, una
finestra al segon pis, i, a les golfes, una gran finestra que compren tota l’amplada de la façana i està coronada per una
biga que suporta la coberta i el ràfec de la teulada. La façana lateral també presenta diverses finestres i balcons, tots de
llinda recta. També destaca la cantonada aixecada amb carreus, fins com a mínim l’alçada del primer pis.

EMPLAÇAMENT 1/2000

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:
Annex 6 – Catàleg previ, PGOU 1987

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH49
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana del carrer Forn Nou.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del carrer del Roser seguint els eixos compositius marcats a la
normativa i mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici originari del segle XVI del que encara en manté els trets tipològics.

¬ Es permet la reubicació, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la llinda del 1639 dins de la
mateixa façana.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació, la composició de la façana al carrer Forn Nou, barbacana, llinda del
1639, cantonada de carreus, altres elements de pedra i forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permet la deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la planta entresòl si el seu ús
així ho requereix.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Es recomana la reubicació dels elements de mobiliari urbà i mobilitat.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
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2.

13. BPU / CARRER FORN NOU 11 /

VCH49/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El número 11 del carrer del Forn Nou es troba situat a l’antic camí que comunicava directament els nuclis inicials de
Valls de la Vilanova i la Pobla de Santa Anna. En una zona que s’anà urbanitzant al llarg Concretament, en època
medieval aquest tram de l’actual carrer del Forn Nou, rebia el nom de carrer de la Pobla de Santa Anna, perquè donava
pas a la Pobla, que començava a l’antiga plaça de l’Abeurador de Santa Anna, l’actual plaça dels Alls. Aquest tram del
carrer del Forn Nou, que es trobava a extramurs de la muralla de mitjan segle XIII, s’anà urbanitzant al llarg dels darrers
anys d’aquell segle i al llarg del segle del XIV.
Concretament, l’espai on trobem el número 11 del carrer del Forn Nou formava part de l’hospital de Santa Anna o
Hospital Nou, construït per la vila a les darreries del segle XIV. L’hospital, que integrava dins seu la capella de Santa
Anna (l’actual capella del Roser), comprenia aproximadament dues terceres parts de l’illa de cases delimitada pels
carrers de la Cort, del Roser, del Forn Nou i de la Peixateria, una superfície considerable a la que cal afegir el carrer del
Roser (que encara no existia) i la línia de cases que hi ha a l’altre costat d’aquest carrer. No tot l’espai de l’hospital
estava edificat, ja que també comprenia un hort, i probablement un pati interior.
L’hospital estigué en funcionament fins els darrers anys de la dècada dels setanta del segle XVI, quan fou substituït per
un nou hospital, l’hospital de Sant Roc, aixecat a l’actual carrer de Jaume Huguet. Prèviament, des dels primers anys
del segle XVI i al llarg de tota la primera meitat d’aquell segle, diversos espais posteriors de l’hospital de Santa Anna
foren venuts a particulars, que hi aixecaren les seves cases amb façana al carrer del Forn Nou. Una d’aquestes cases
fou la que correspon al número 11 del carrer del Forn Nou, que pels vols del 1570 pertanyia a Bernat Roig, la qual
probablement també ocupava part del carrer del Roser.
L’any 1579, després de vendre definitivament l’hospital de Santa Anna, el Comú de la Vila adoptà l’acord d’obrir un
carrer, l’actual carrer del Roser, aprofitant part de l’espai d’aquell edifici, amb l’objectiu de millorar l’accés entre els
carrers de la Cort i del Forn Nou. L’obertura del nou vial va obligar a diversos propietaris, entre els que s’hi trobava
Bernat Roig, a tornar a aixecar de nou les parets qui limitaven amb el nou vial. Amb tot, el tram de carrer que
corresponia a la casa de Bernat Roig no es va poder obrir fins l’any 1581, després de que el Comú de la Vila arribés a
un acord amb el propietari, que segurament hi havia posat traves pel fet de que l’obertura del carrer afectava al mur de
tancament lateral de la seva casa, i potser alguna part de la superfície d’aquesta. De fet, en aquell any, Bernat Roig va
haver d’aixecar de nou la paret lateral del carrer del Roser de la seva casa i la cantonada de carreus, que encara es
conserva.
Posteriorment la casa anà canviant de propietaris, mantenint el seu ús com habitatge, i va patir diverses reformes. Així,
l’any 1639 modificaren el portal d’entrada i li donaren l’aspecte que presenta actualment, amb una de les dues llindes
de fusta datades al segle XVII que es conserven a la ciutat. Malgrat que l’edifici ha patit altres modificacions posteriors,
en gran part manté l’aspecte que tenia en els segles XVII i XVIII. Possiblement el seu interior conservi restes de l’antic
hospital de Santa Anna, mentre que les parets mestres corresponen a l’edifici del segle XVI.

3.

4.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (I)”. A Cultura, Nº695, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (III)”. A Cultura, Nº697, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (IV)”. A Cultura, Nº698, Valls: AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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14. BPU / FUSTERIA BARROCA I PLACA /

VCH81/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Carnisseria, 6. Valls.
353356, 4571902

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FUSTERIA BARROCA I PLACA
S. XVIII / Moderna
Edifici entre mitgeres - Element Concret
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3319408CF5731G0001MK
64 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici unifamiliar d’origen medieval, reformat posteriorment. La façana conserva en gran part l’aspecte que tenia en el
segle XVIII, i fins i tot les portes del balcó del primer pis de la façana del carrer de la Carnisseria, són un dels millors
exemples de portes de balcó barrocs que es conserven a Valls.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a1

GESTIÓ:

Ordenació directa

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

USOS PERMESOS:

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Annex 6 – Catàleg previ, PGOU 1987
ARQUITECTÒNIC
VCH81
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.
¬ Desplaçament, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, dela elements protegits dins la mateixa façana
del carrer Carnisseria.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Raons arquitectòniques i històriques.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la fusteria barroca de la primera planta i la placa dedicada als Bonifàs.

FITXES BPU
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3.

14. BPU / FUSTERIA BARROCA I PLACA /

VCH81/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquesta fou la casa on va néixer l’escultor barroc Lluís Bonifàs i Massó (Valls 1730 – 1786), vallenc il•lustre.
L’edifici fou la casa pairal de la important nissaga d’escultors dels Bonifàs durant gran part del segle XVIII. A més de
l’habitatge també hi tingueren el taller d’escultors al llarg de bona part d’aquell segle. Les portes del balcó del primer
pis provenen del taller dels Bonifàs.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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15. BPU / RAJOLES DE SANT ANTONI I LLINDA 1724 /

VCH56/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ No Consolidat
Carrer Espardenyers 29 – Plaça de l’Oli. Valls.
353445, 4571971

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3420330CF5731G0001EK
101m2 sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta més aviat rectangular, amb la façana prinicipal al carrer dels Espardenyers n.20 i façana posterior a la
plaça de l’Oli n.5. L’edifici consta de planta baixa (que en la meitat de l’immoble que afronta a la plaça de l’Oli, eren
d’ús comercial fins fa uns anys), quatre pisos superiors pel que fa a la meitat que dóna al carrer dels Espardenyers. A
la meitat posterior que dóna a la plaça de l’Oli cal afegir un pis més, l’entresòl (que correspon a la planta baixa del
carrer Espardenyers), així l’edifici arriba a assolir una alçada de cinc pisos. Cal dir que el desnivell que existeix entre el
carrer dels Espardenyers i la plaça de l’Oli fa que en realitat, els baixos d’aquesta darrera siguin un pis semisoterrani
respecte a la meitat de l’immoble que limita amb el carrer dels Espardenyers. Aquest immoble també deu disposar de
soterranis o almenys d’alguns cups.
La façana del carrer dels Espardenyers té dos portals a la planta baixa, ambdós amb llinda de fusta. La llinda del portal
de l’esquerra té una orla al centre amb la data 1724, emmarcada per dos elements ornamentals que semblen reproduir
dues gerres de ceràmica. Els dos portals corresponen cronològicament al segle XVIII, però posteriorment foren
modificats. Així, trobem que en la segona meitat del segle XIX, el portal de l’esquerra fou parcialment paredat i
convertit en una porta estreta (a l’esquerra), que dóna accés a les escales que comuniquen amb els pisos superiors, i
una finestra que il·lumina la planta baixa.
En el primer pis, que presenta una alçada de sostre superior als altres pisos, hi ha un balcó corregut que ressegueix
tota l’amplada de la façana, i que té una barana de ferro forjat ornamentada (d’una tipologia pròpia de les darreres
dècades del segle XVIII o dels primers anys del XIX). El balcó disposa de dues grans portes balconeres, que com la
resta d’obertures d’aquesta façana, segueixen els eixos verticals fixats pels portals dels baixos, fet que dóna simetria a
la façana. Les portes balconeres emmarquen un dels elements més interessants d’aquest edifici: una capelleta
neoclàssica sota l’advocació de Sant Antoni Abat. La capelleta està formada per un basament del que arranquen, a cada
costat respectivament, dues pilastres planes, que suporten un entaulament que està coronat per un frontó. Tota aquesta
estructura arquitectònica conserva parcialment la seva policromia original, feta amb tons blavosos i ocres. En l’espai
central emmarcat per les pilastres, hi ha el plafó de rajoles vidrades i policromades que representen Sant Antoni Abat,
que fou patró d’aquell antic tram del carrer dels Espardenyers.
(continua)
INTERVENCIONS

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
Sector: PAU-23

GESTIÓ:

PAU-23

RAJOLES DE SANT ANTONI I LLINDA 1724
S.XVIII / Moderna / Barroc
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Dolent - Ruïna
PAU-23
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.027

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH56
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C2. PLAÇA DE L’OLI

1.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permet el deplaçament, previ informe de la Comissió, dels elements protegits de la façana del carrer
Espardenyers, sempre que es recol·loquin en aquesta mateixa façana.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la capella en honor a Sant Antoni que data del segle XVIII i tots els seus elements (ampit,
brancals, coronament, rajoles i elements ornamentals). Es protegeix també íntegrament la llinda del 1724.
També es protegeix la tipologia bàsica de l’edificació i la façana del carrer Espardenyers (la de la plaça de l’Oli queda
protegida dins l’ambient), els eixos compositius, i elements de pedra i forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

2.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

15. BPU / RAJOLES DE SANT ANTONI I LLINDA 1724 /

VCH56/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
A partir d’aquest punt la façana presenta un ordre decreixent pel que fa a la volada dels balcons i l’alçada de les
obertures. Així, en el segon pis s’hi obren dos balcons de menor volada i amb una barana similar a la del primer pis; en
el tercer hi ha dues finestres balconeres amb barana del segle XVIII; mentre que en el quart (les antigues golfes) s’hi
obren dues finestres. La façana està coronada per una cornisa.
La façana de la plaça de l’Oli és més estreta, i només comprèn un dels arcs dels porxos de la plaça. La part del porxo
està formada pels baixos, on s’hi obre una porta que dóna accés al local comercial (avui sense ús) i l’entresòl. Aquest
darrer disposa d’una finestra amb una reixa de ferro forjat. Per facilitar l’entrada de la llum solar a través de la finestra
de l’entresòl, se’n va obrir una altra de reduïdes dimensions a la façana, tot just damunt de l’arc del porxo.
Les obertures dels pisos superiors segueixen l’eix vertical fixat per l’arc del porxo. En el primer pis hi ha un balcó
corregut que ocupa pràcticament tota l’amplada de la casa. La barana d’aquest balcó és de ferro forjat i presenta una
ornamentació pròpia del segle XVIII. Tan el segon com el tercer pis tenenun balcó de volada més curta, mentre que el
balcó del quart pis té una volada més curta encara que aquests darrers. La façana de la plaça de l’Oli encara conserva
part de les pintures que la decoraven en els segles XVIII i XIX. Així en l’espai de damunt de l’arc del porxo, hi ha una
simulació de carreus en tons ocres, mentre que emmarcant la porta balconera del primer pis hi ha més restes d’aquella
decoració.
DADES HISTÒRIQUES
L’indret on s’aixeca aquest edifici està urbanitzat des de la primera meitat del segle XIII, quan es començaren a
construir edificis en el camí que unia directament la Vilaclosa amb la Pobla de Santa Anna. En la segona meitat del
segle XIV, aquest antic camí convertit en carrer ja es coneixia amb el nom de carrer del Forn Nou. A finals del segle XIV
i començaments del XV, el carrer estava completament urbanitzat fins el seu enllaç amb la Pobla de Santa Anna (al
carrer de Santa Anna). També al llarg del segle XIV tingué lloc la urbanització de la plaça de l’Oli, que ha conservat el
seu nom amb el pas dels segles. En canvi el carrer del Forn Nou va quedar dividit en dos carrers a finals dels anys
vuitanta del segle XX: el dels Espardenyers, que comprenia el tram des de la plaça del Blat fins al carrer de la
Peixateria, i el del Forn Nou, des d’aquell darrer carrer fins a la plaça dels Alls.
L’actual número 20 del carrer Espardenyers és d’origen medieval, tal com s’extreu del fet que el seu mur lateral
esquerra (avui a la vista, ja que limita amb un solar) està aixecat en part amb tàpia de terra (el principal sistema de
construcció emprat a Valls en aquells segles). Amb tot, l’aspecte que mostra actualment, tan pel que fa a la façana del
carrer Espardenyers com a la dreta de la plaça de l’Oli, correspon al segle XVIII, amb modificacions posteriors del XIX.
Inicialment havia estat un edifici d’habitatges unifamiliar, que amb el pas dels segles esdevingué plurifamiliar. Aquest
fet deuria tenir lloc, com en molts altres casos vallencs, a la segona meitat del segle XIX, quan el portal de l’esquerra
del carrer dels Espardenyers fou adaptat a aquest nou ús, obrint-hi només una porta estreta i una finestra. Actualment,
els pisos inferiors de l’immoble, els més interessants, estan deshabitats, i no s’hi ha pogut accedir per comprovar si
existia quelcom susceptible de ser protegit en el seu interior.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, Ll. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

16. BPU / CARRER FORN NOU 9 /

VCH50/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Forn Nou, 9. Valls.
353490, 4572022

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3520508CF5732A0001QR
107 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER FORN NOU 9
S. XVI - XVIII / Moderna - Barroc
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Regular
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’edifici número 9 del carrer del Fon Nou, tan sols té façana a aquest carrer. De planta rectangular, aquest immoble
presenta planta baixa, (tot i que és possible que tingui cups o un celler al subsòl), entresol i tres pisos superiors. La
coberta consisteix en un terrat, pel que fa als metres més propers a la façana, i tot seguit un altell amb una coberta de
teulada a dues aigües.
Inicialment, la façana venia definida per dos eixos compositius que li donaven una estructura simètrica. Aquests venien
fixats per dues grans portalades amb brancals i dovelles de pedra, que arribaven fins l’alçada del sostre de l’entresol.
Però en un segon moment, quan tingué lloc la construcció de l’entresol, la portalada de la dreta va quedar escapçada i
dividida. Així, la part inferior continuava fent la funció de portal, però coronat per una llinda de fusta, mentre que al
damunt d’aquesta hi col·locaren un balcó de curta volada, amb una porta balconera de llinda recte que s’obria a
l’entresòl. Possiblement en un moment posterior acabaren obrint una porta de llinda recta a l’extrem esquerre de la
façana, que donava pas accés a les escales de la casa quan els antics portals passaren a fer funció d’entrada a un local
comercial. A l’entresol tan sols hi trobem el balcó abans esmentat, mentre que al primer pis la façana recupera els dos
eixos compositius, amb dos balcons. Aquests tenen les lloses suportades per dues mènsules i presenten baranes de
ferro forjat del segle XVIII, mentre que les portes balconeres estan coronades amb una llinda lleugerament arquejada,
pròpia del segle XVIII. El segon pis presenta dos balcons d’una volada més curta que els del primer, amb baranes de
ferro del segle XVIII i portes balconeres de llinda recta (ja que probablement la llinda original fou modificada al segle
XIX o XX, donant-li aquesta aparença. Finalment, al tercer pis s’hi obren dues finestres que han estat molt
transformades al segle XX, i que en origen eren dues grans obertures que donaven accés des del carrer a les golfes.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

Dins de l’entorn de protecció del BCIN de la Capella del Roser

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH56
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana del carrer Forn Nou, fins el
segon pis.

2.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat.
¬ Es permet la reubicació, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la llinda de fusta dins de la
mateixa façana.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici originari del segle XVI del que encara en manté els trets tipològics.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació, la composició de la façana al carrer Forn Nou fins el segon pis. Eixos
compositius de la planta primera i segona, obertures, balcons, baranes i mènsules. Es protegeix també íntegrament la
porta adovellada i els altres elements de pedra.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Es permet la deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la planta entresòl si el seu ús
així ho requereix.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

3.

16. BPU / CARRER FORN NOU 9 /

VCH50/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ
El número 9 del carrer del Forn Nou es troba situat a l’antic camí que comunicava directament els nuclis inicials de
Valls de la Vilanova i la Pobla de Santa Anna. En una zona que s’anà urbanitzant al llarg Concretament, en època
medieval aquest tram de l’actual carrer del Forn Nou, rebia el nom de carrer de la Pobla de Santa Anna, perquè donava
pas a la Pobla, que començava a l’antiga plaça de l’Abeurador de Santa Anna, l’actual plaça dels Alls. Aquest tram del
carrer del Forn Nou, que es trobava a extramurs de la muralla de mitjan segle XIII, s’anà urbanitzant al llarg dels darrers
anys d’aquell segle i al llarg del segle del XIV.
Concretament, l’espai on trobem el número 9 del carrer del Forn Nou formava part de l’hospital de Santa Anna o
Hospital Nou, construït per la vila a les darreries del segle XIV. L’hospital, que integrava dins seu la capella de Santa
Anna (l’actual capella del Roser), comprenia aproximadament dues terceres parts de l’illa de cases delimitada pels
carrers de la Cort, del Roser, del Forn Nou i de la Peixateria, una superfície considerable a la que cal afegir el carrer del
Roser (que encara no existia) i la línia de cases que hi ha a l’altre costat d’aquest carrer. No tot l’espai de l’hospital
estava edificat, ja que també comprenia un hort, i probablement un pati interior.
L’hospital estigué en funcionament fins els darrers anys de la dècada dels setanta del segle XVI, quan fou substituït per
un nou hospital, l’hospital de Sant Roc, aixecat a l’actual carrer de Jaume Huguet. Prèviament, des dels primers anys
del segle XVI i al llarg de tota la primera meitat d’aquell segle, diversos espais posteriors de l’hospital de Santa Anna
foren venuts a particulars, que hi aixecaren les seves cases amb façana al carrer del Forn Nou. L’edifici que correspon
al número 9 del carrer del Forn Nou no va ser venut inicialment pel Comú de la Vila, però si que quedà separat de
l’hospital, quan en els primers anys del segle XVI l’adaptaren com a Casa de la Vila, funció que va mantenir fins l’any
1543. Aquell any, el Comú va vendre l’edifici a una particular, Isabel Domingo, vídua de Rafel Domingo, que el
convertí en la seva casa.
La família Domingo va mantenir com habitatge aquella casa al llarg de la resta del segle XVI i posteriorment passà a
altres propietaris, mantenint el seu ús com habitatge, i va patir diverses reformes. Entre aquestes hi trobem la
construcció de l’entresol, que va mutilar una de les portalades d’entrada, i l’obertura de la porta que dóna accés directe
a les escales de l’immoble. Possiblement el seu interior conservi restes de l’antic hospital de Santa Anna i de la Casa
de la Vila de la primera meitat del segle XVI.

4.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (I)”. A Cultura, Nº695, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (III)”. A Cultura, Nº697, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2008) “Ca Padró, l’antic hospital de Santa Anna (IV)”. A Cultura, Nº698, Valls: AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

17. BPU / CAL PEBROTER /

VCH109/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges, 1 / Carrer Flavià. Valls.
353438, 4571860

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418804CF5731G0001DK
88 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Cal Pebroter, el número 1 del carrer dels Metges, on té la façana principal i número 2A del carrer d’en
Flavià, forma la cantonada entre aquests dos carrers. Presenta una planta en forma d’ela, pel fet de que degut a
ampliacions de l’edifici original, aquest va comprendre l’actual número 2A del carrer d’en Flavià i la seva continuació
per la part posterior de l’actual número 1A del carrer dels Metges.
L’edifici està distribuït en alçada en planta baixa (tot i que pot ser que tingui algun cup o un celler subterrani), i tres
pisos superiors (als que sembla que s’hi ha d’afegir un entresol sense obertures a l’exterior, però que en no poder-hi
entrar, no podem assegurar la seva existència), pel que fa a la part de l’immoble més propera al carrer dels Metges, la
qual està coberta per una teulada de teula d’una sola aigua que descend cap el carrer dels Metges. El cos central de
l’edifici, a la meitat de la seva façana al carrer d’en Flavià, deixa veure l’entresol amb una finestra i als tres pisos
superiors hi afegeix un altell que dóna pas a un terrat que corona el tercer cos de l’edifici, el més allunyat del carrer
dels Metges. Aquest darrer cos, també presenta baixos, entresol i tres pisos superiors.
La façana més interessant és la del carrer dels Metges, on hi trobem una porta de llinda recta que dóna pas a les
escales de l’immoble i una portalada de llinda recta que permet l’entrada a la planta baixa. Ambdues portes foren
obertes al segle XIX o inicis del XX, en substitució d’un portal del segle XVIII o anterior. Aquest portal desaparegut
devia fixar l’eix compositiu d’una obertura per pis, que trobem a la resta de la façana. Així, al primer pis hi ha un balcó
amb barana de ferro forjat i ornamentat del segle XVIII, època a la que també pertany la porta balconera, que presenta
un emmarcament i un coronament sinuós barroc, així com la pròpia porta de fusta i el seu marc, que reprodueixen les
sinuositats de la porta. Al segon pis hi tenim un balcó d’una volada més curta, i amb barana de ferro forjat i ornamentat
del segle XVIII, i amb una porta balconera de llinda recta. En el tercer pis s’hi obre una finestra de llinda recta
directament a sota del ràfec de la teulada. Cal destacar que aquesta façana conserva traces de decoració pintada del
segle XIX. També cal remarcar la cantonada de carreus de l’edifici, i alguns dels balcons i finestres del segle XVIII que
trobem a la façana lateral. En aquesta darrera s’hi obren un elevat nombre de finestres, així com un portal d’alçada
reduïda, al número 2A del carrer d’en Flavià.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CAL PEBROTER
S. XVIII / Moderna
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH109
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació dels elements protegits.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana del carrer dels Metges.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres a la façana del carrer Flavià seguint els eixos compositius marcats a la
normativa i mantenint la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici del segle XVIII del que encara en manté els trets característics.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, millores de l’accessibilitat i l’habitabilitat.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació i la composició de la façana al carrer dels Metges. Eix compositiu de
les plantes pis, obertures i fusteries de planta primera i segona, balcons, baranes i la barbacana. Es protegeix també
íntegrament la cantonada de carreus.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

17. BPU / CAL PEBROTER /

VCH109/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca l’edifici de Cal Pebroter, es trobava immediatament a extramurs de la muralla de mitjans del segle
XIII, que en aquest punt del seu traçat resseguia el carrer dels Metges. Al llarg de les darreres dècades d’aquell segle i
del segle XIV, aquella muralla fou superada pel creixement de la vila, que començà a configurar els carrers que
descendien cap a l’actual carrer de Sant Francesc, com és el cas del carrer d’en Flavià, fins el punt que a les darreres
dècades del XIV, quan s’aixecà la nova muralla aquell carrer ja estava edificat en la seva major part.
L’edifici de Cal Pebroter té segurament un origen medieval que es remunta al segle XIV. Però l’estructura actual
correspon al segle XVIII, especialment pel que fa a la meitat més propera al carrer dels Metges, i a les ampliacions i
modificacions que va patir en algun moment del segle XIX. Aquest immoble sempre ha fet funció d’habitatge.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

18. BPU / CA PANEDÈS /

VCH119/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer del Carme, 33 – Carrer de Sant Francesc, 27. Valls.
353469, 4571805

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418816CF5731G0001WK
113 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un edifici d’habitatges, amb baixos comercials actualment desocupats. Consta de planta baixa, quatre pisos
superiors i golfes. La planta baixa presenta dos portals i una finestra, tots amb arc rebaixat, a la façana del carrer del
Carme, mentre que a la façana del carrer de Sant Francesc, s’hi obren un portal i dues finestres. Encara es conserva
una de les portalades de fusta, la resta van desaparèixer en la última rehabilitació.
Pel que fa als pisos superiors, aquests tenen la mateixa composició a les dues façanes. Així en cadascuna de les dues
façanes de cada pis hi trobem tres portes balconeres, amb el seu respectiu balcó. L’excepció la tenim en el segon pis,
on totes les portes balconeres donen a un balcó corregut que ressegueix les dues façanes de l’immoble. Aquest balcó
disposa de diverses ménsules que, situades sota el balcó, a cada costat dels muntants de les portes, ajuden a
suportar-lo. També trobem mènsules en els balcons del tercer i quart pis, tot i que en aquest darrer són d’unes
dimensions més reduïdes i adopten una forma més quadrada.
Excepte la segona planta, cadascun dels altres pisos estan separat per una motllura decorativa que ressegueix la façana
a l’alçada dels balcons. Aquesta motllura també la trobem en la separació entre el tercer pis i les golfes. A més
d’aquests elements decoratius, en el tercer pis, a l’espai que separa els balcons, hi ha pseudocolumnes adossades a la
façana, amb els seus respectius capitells. Pel que fa a la cambra d’aire, a cada façana s’hi obren tres finestres
rectangulars, que segueixen l’eix vertical dels balcons dels pisos de l’edifici. Finalment, la façana està coronada per
una cornisa, en la que també hi ha mènsules. En conjunt les façanes d’aquest edifici cantoner són equilibrades i
simètriques, i s’emmarquen dins de l’estil eclèctic.
Pel que fa a la distribució interior i la caixa d’escales, aquesta va ser substancialment modificada en l’última
rehabilitació, durant els primers anys del segle XXI.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA PANEDÈS
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 060/8024 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.077

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

VCH119
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.

ALTRES PROTECCIONS:

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà de la recuperació del cromatisme original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les façanes i tots els seus elements. Especiament eixos compositius i
obertures, portalades de fusta, ornamentacions, elements de pedra i forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

18. BPU / CA PANEDÈS /

VCH119/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Aquest edifici d’habitatges, amb baixos comercials, fou construït en les darreres dècades del segle XIX, i sempre ha
mantingut el seu ús. En els darrers anys l’edifici ha estat rehabilitat. Les obres que s’hi ha fet han conservat la façana,
els baixos i les alçades dels diferents pisos.
Bibliografia
Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, LL. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

1. Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

19. BPU / CA PLANA /

VCH115/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer dels Metges, 11. Valls.
353410, 4571826

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418303CF5731G0001UK
48 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Casa de cos rural tradicional, de planta rectangular, de planta baixa, entresol i tres pisos superiors (el darrer correspon
a les golfes). L’immoble té la façana al carrer dels Metges. És força probable que en el seu origen tingués un pati
interior a la seva part posterior, però aquest deuria desaparèixer a causa de les ampliacions que va experimetar
l’immoble.
En el costat esquerra dels baixos de la façana hi ha una portalada de llinda recta, emmarcada per uns muntants de
pedra, que segueixen més enllà de la llinda de la porta i també emmarquen, mitjançant un arc escarcer, el balcó de
l’entresol. L’entresol presenta el mencionat balcó, de curta volada, barana de ferro i porta balconera de llinda recta,
dins de l’espai que tanca els muntants i l’arc de carreus que arrenquen dels baixos de la façana. A la dreta del balcó hi
ha una obertura amb arc de mig punt, que està tapiada, que sembla correspondre a una finestra o balcó, però que
també, per la forma que adopta, en el seu origen podria haver estat una capelleta.
Els dos pisos següents tenen un balcó corregut que ocupa tota l’amplada de la façana. Aquest balcons mostren reixes
de ferro ornamentades del segle XIX. Les portes balconeres, amb llinda recta, estan situades al costat esquerre de la
façana, mentre que a la dreta hi tenen una altra porta balconera tapiada. En el tercer pis s’hi obre una finestra, que com
és el cas de les portes balconeres dels altres pisos, segueix l’eix vertical compositiu de la façana, que fixa la portalada
de la planta baixa, mentre que les obertures cegues del costat dret també segueixen un segon eix vertical. Finalment, la
façana esta coronada per una cornisa.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA PLANA
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge unifamiliar
Habitatge unifamiliar (?)
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.059

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH115
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la tipologia de la façana i tots els seus elements. Especiament eixos compositius i obertures,
portalades de fusta, ornamentacions, elements de pedra i forja. Es protegeix també l’estructura de plantes actual.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

19. BPU / CA PLANA /

VCH115/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Es tracta d’un edifici d’origen medieval, ja que aquest tram del carrer dels Metges, ja estava completament urbanitzat
en les darreres dècades del segle XIV, quan es coneixia amb el nom de carrer del Forn del Carme. Posteriorment, en el
segle XVII adoptaria el nom de carrer dels Sants Metges, avui reduït només a carrer dels Metges.
Malgrat el seu probable origen medieval i la possible existència d’elements d’aquella època (especialment a les parets
mitgeres), aquest immoble fou transformat completament en la segona meitat del segle XIX, moment al que correspon
la seva façana. Aquesta és posterior al 1851, pel fet de que està retranquejada respecte a l’antiga línia de façana del
carrer, i per tant segueix la nova alineació marcada pel “Plano Geométrico General de la Villa de Valls” de l’any 1851
dibuixat per Ignasi Jordà i aprovat per l’Ajuntament el 1853.
Es tracta d’una casa de família pagesa o menestral, que sempre ha esta emprada com habitatge unifamiliar.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, LL. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.
3.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

20. BPU / CA TORNER /

VCH91/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni, 53. Valls.
353524, 4571967

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA TORNER
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge (?)
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519910CF5731H0001KR
207 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Casa entre mitgeres, que consta de baixos comercials, entresol i tres plantes més. Hi ha dos obertures per a cda
planta. A l'entresol, hi ha un balcó amb una mica de voladís, que està emmarcat per uns muntants i per una llinda
rebaixada petris. A la primera i segona plantes hi ha dos balcons. Els del primer pis custodien una plaça
commemorativa en record del bisbe pare Palau, nascut en aquesta casa; Anton Palau i Termens,
27.07.1808/08.07.1882.- A la tercera planta, hi ha dues finestres. La façana queda rematada per una petita cornisa.
També hi ha una cornisa en cadascuna de les plantes de la edificació, l'immoble pot datar-se a inicis del segle XX.
El bisbe Palau fou de Vic i de Barcelona. La seva enorme rellevància féu que els vallencs li atorguessin l'honor de
figurar a la Galeria del Vallencs Il.lustres, el 1891. El 1901 es col.locà la placa recordatoria esmentada a la façana de la
casa que el va veure néixer, situada davant de l'església de Sant Antoni.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa
2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 042/8048 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.035

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

VCH91
BPU
B. PARCIAL

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements i la placa
commemorativa.

Els que determina el planejament vigent

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la planta entresòl si el seu ús així ho
requereix.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria de l’edificació, així com la façana i tots els seus elements. Especiament: eixos compositius i
obertures, balcons i baranes, elements ornamentals i barbacana. Així com la textura i els cromatismes originals. Es
protegeix també la placa del Bisbe Palau.
Es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores en l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

20. BPU / CA TORNER /
ALTRES DADES

VCH91/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
4. Placa

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

Font: Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

21. BPU / CA L’AVELLANETES /

VCH92/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni, 55. Valls.
353534, 4571963

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CA L’AVELLANETES
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519911CF5731H0001RR
181 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Casa entre mitgeres, que consta de baixos comercials, entresol i quatre plantes més. Hi ha dos obertures per a cda
planta.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 042/8048 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.035

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH92
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Es permeten, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, les millores en l’accessibilitat.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria de l’edificació, així com la façana i tots els seus elements. Especiament: eixos compositius i
obertures, balcons i baranes, elements ornamentals i barbacana. Així com la textura i els cromatismes originals.
Es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si té elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

21. BPU / CA L’AVELLANETES /
ALTRES DADES

VCH92/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

22. BPU / CARRER DE LA CARNISSERIA 7 /

VCH80/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Carnisseria, 7 – Carrer del Carme. Valls.
353360, 4571889

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3418639CF5731G0001OK
91 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular que s’aixeca en una de les cantonades del carrer de la Carnisseria amb el carrer del
Carme. Està format per un pis soterrani, baixos d’ús comercial, un entresol que ocupa la meitat posterior de l’edifici, i
quatre pisos superiors.
La façana principal, encarada al carrer de la Carnisseria, presenta tres obertures per planta, mentre que la del carrer del
Carme en té una. En el cas dels baixos, les obertures del carrer de la Carnisseria consisteixen en portals de grans
dimensions, amb brancals de pedra i llinda recta de fusta.. Amb tot, el portal de l’extrem dret va patir una modificació i
quedà dividit en una porta estreta, que dóna accés a la caixa d’escales, i un portal, que lògicament presenta una
amplada menor que els altres dos de la façana. Pel que fa al carrer del Carme, també hi ha un portal, però de
dimensions més reduïdes, i una finestra que dóna llum a un dels locals comercials dels baixos. Damunt del portal del
carrer del Carme, hi ha un balcó de poca volada, que correspon a l’entresol. La cantonada de l’edifici està aixecada
amb carreus de grans dimensions.
Les obertures dels diferents pisos segueixen l’eix vertical fixat pels portals de la planta baixa, fet que dóna una
composició simètrica a les façanes d’aquest edifici. En el primer pis, a la façana principal hi ha un balcó corregut de
lloses de pedra, suportat per mènsules, al que s’accedeix mitjançant tres portes balconeres de llinda recta. Pel que fa
al carrer del Carme, hi ha un balcó. Cal dir que aquestes portes balconeres, a l’igual que el sostre d’aquest pis, tenen
una alçada superior a les dels següents pisos. També cal destacar les baranes de ferro forjat d’aquest i dels altres
balcons de l’edifici, d’una tipologia i amb una decoració pròpia de les darreres dècades del segle XIX.
Els tres darrers pisos superiors disposen de tres balcons suportats per dues mènsules i amb les seves respectives
portes balconeres, a la façana del carrer de la Carnisseria, i un altre de similar al carrer del Carme. Tot ells van perden
volada (de progressiu decreixent) a mesura que anem apropant-nos al coronament de la façana. Aquest darrer
consisteix en una cornisa. La teulada és a doble aiguavés, a excepció d’una part adaptada com a terrat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER DE LA CARNISSERIA, 7
S. XIX / Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.051

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

VCH80
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C8. CARRER DEL CARME

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.

ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i les façanes i tots els seus elements. Especiament eixos compositius i
obertures, portalades de fusta, ornamentacions, elements de pedra (brancals, cantonada de carreus) i elements de
forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

2.

22. BPU / CARRER DE LA CARNISSERIA 7 /

VCH80/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
L’espai que ocupa aquest immoble estava edificat des de l’època medieval. Els edificis que s’hi aixecaven foren
eliminats i substituïts per l’immoble actual en les darreres dècades del XIX. Amb tot, és possible que tan el soterrani,
com part de la façana de la planta baixa (els tres portals del carrer de la Carnisseria i part del mur del carrer del
Carme), corresponguin als edificis que s’aixecaven en aquell indret en el segle XVIII, i fossin aprofitats en el moment
de construir l’edifici actual. Aquest, des del seus inicis ha estat sempre un edifici d’habitatges plurifamiliar, amb baixos
destinats a usos comercials.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, LL. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

23. BPU / CARRER SANT SEBASTIÀ 5 /

VCH104/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Sebastià, 5. Valls.
353544, 4571912

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519811CF5731H0001MR
50 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges de planta rectangular, amb façana al carrer de Sant Sebastià. Consta de planta baixa i tres pisos
superiors. Mostra una façana d’estil eclèctic, aixecada, com la resta de l’immoble, en els darrers anys del segle XIX.
La planta baixa presenta dues obertures a la façana, la de l’esquerra, estreta, dóna pas a les escales interiors de
l’immoble. Damunt de la porta de fusta hi ha una reixa de ferro forjat amb la data 1891. Pel que fa a l’obertura de la
dreta, aquesta és un portal que permet entrar als magatzems (que en l’actualitat probablement es troben habilitats com
a aparcament privat), que ocupen bona part dels baixos. D’aquest portal, cal remarcar l’existència de motllures
decoratives en els angles superiors que formen els muntants amb la llinda recte que el corona. Ambdues portes estan
emmarcades per una motllura decorativa en forma llisa, mentre que l’espai de façana que hi ha entre les dues portes
està decorat amb una simulació de carreus esgrafiats, els quals també trobem en els altres pisos de l’immoble.
La planta baixa queda separada del primer pis gràcies a una motllura decorativa que ressegueix la façana a l’alçada
dels balcons. Per damunt d’aquesta motllura n’arrenca una altra, més rebaixada i en forma d’una franja ample llisa, que
ressegueix la façana amb tota l’alçada de la barana dels balcons, i mitjançant una franja més estreta, emmarca les
portes balconeres. Aquest tipus d’ornamentació amb motllures la tornem a trobar fent funció de separació entre els
diferents pisos de l’edifici.
La resta de les obrtures de la façana segueixen els dos eixos verticals compositius fixats per les portes de la planta
baixa. En el primer pis hi ha dos balcons de molt curt volada, i amb portes balconeres de llinda recte (com totes les
que hi ha en aquest immoble). Les baranes de ferro forjat d’aquests balcons i les dels balcons dels demés pisos són
del mateix model i presenten un tipus d’ornamentació propi de les darreres dècades del segle XIX. El segon pis té un
balcó corregut, de major volada que els balcons del primer pis, al que s’accedeix mitjançant dues portes balconeres.
El tercer pis torna a presentar dos balcons, però d’una volada similar a la del segon pis. Finalment la façana resta
coronada per una cornisa amb motllures.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER DE SANT SEBASTIÀ 5
S. XIX (1891) / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.070

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH104
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.

2.

¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general i la façana i tots els seus elements. Especiament eixos compositius i
obertures, portalades de fusta, ornamentacions, elements de pedra (brancals, cantonada de carreus) i elements de
forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

23. BPU / CARRER SANT SEBASTIÀ 5 /

VCH104/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El carrer de Sant Sebastià s’urbanitza al llarg del segle XIV. En els darrers anys d’aquell segle i els primers del XV,
quan es coneixia amb el nom de carrer del Bestiar, aquesta via pública ja estava pràcticament edificada fins arribar a
l’alçada de l’actual carrer de Sant Francesc, on s’aixecava la muralla. El nom del carrer provenia del fet de que aquest
era l’espai destinat a celebrar-hi el mercat del bestiar. Va mantenir el seu nom original fins les darreres dècades del
segle XIX en que passà a denominar-se carrer de Sant Sebastià.
L’espai que actualment ocupa el número 5 del carrer de Sant Sebastià estava edificat des de la primera meitat del
segle XIV, moment en que s’hi deuria aixecar un alberg. Aquesta casa, amb les transformacions pròpies que pateix
qualsevol edifici destinat a habitatge que es manté en ús al llarg dels segles, va perdurar fins les darreres dècades del
segle XIX. L’any 1891 aquell antic edifici fou substituït per l’immoble d’habitatges plurifamiliar de nova planta que hi
trobem actualment.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
NAVARRO, LL. – ROQUER, S. (2006): Valls i la seva història. IEV. Valls 2006.
4.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

24. BPU / MURALLA DEL CASTELL 52 /

VCH95/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla del Castell, 52. Valls.
353692, 4571989

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720513
219 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 52 de la muralla del Castell és un edifici amb baixos, entresol i tres pisos superiors. La façana, encarada a la
muralla del Castell, presenta tres obertures als baixos. Aquestes tenen els brancals aixecats amb carreus, fet que
comporta que la façana dels baixos estigui completament aixecada amb pedra, a diferència de la resta de l’edifici, que
ho és amb maó.
La porta central, estreta, dóna accés a les escales de l’edifici. Damunt de la porta hi ha una llinda de pedra que la
separa d’una pseudo finestra coronada per un arc rebaixat, en la que hi ha una reixa de ferro amb motius geomètrics i
una inscripció al centre amb la data 1870 i les inicials “P.R.”. La porta central està flanquejada per dos portals amb
muntants de pedra, que originàriament arribaven a la mateixa alçada que l’arc rebaixat de la porta central, i estaven
coronats per un arc del mateix tipus. Però posteriorment, en el mateix segle XIX, foren reformats per tal d’obrir-hi un
balcó de l’entresol en cadascun d’ells. Així van repicar les dovelles dels arcs originals, rebaixant-les per ajustar-les a la
superfície de la paret del balcó, que queda emmarcada pels muntants del portal i per un arc de mig punt fet amb
maons que uneix els dos brancals de la porta. Les dovelles centrals de l’arc rebaixat van desaparèixer per poder-hi
obrir la porta del balcó.
Els tres pisos superiors presenten cadascun d’ells, dos balcons amb un ritme decreixent, situats immediatament
damunt dels portals laterals de la planta baixa, i una finestra tapiada al centre de la façana, que correspon a l’eix
vertical que fixa la porta central. Cada pis presenta està separat per una motllura que ressegueix la façana a l’alçada
dels balcons. El coronament de la façana està format per una cornisa suportada per mènsules de ceràmica. La façana
conserva algunes restes de la decoració que van pintar damunt de l’arrebossat. Aquesta estava formada per
simulacions de carreus en tons ocres i vermellosos, i amb motius geomètrics formant sanefes.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1a4

GESTIÓ:

Sector:

MURALLA DEL CASTELL, 52
S. XIX / Contemporània / Eclèctic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Dolent - Ruïna
--Dins l’ARI 6.2, Gassó Sud

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

PAU-20

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 108/8016 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.089

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH95
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

2.

ELEMENTS PROTEGITS:
S’hauran de conservar totes aquelles restes que es puguin trobar de la muralla de Valls al límit posterior de la parcel·la.
Es protegeix la volumetria de l’edificació, així com la façana a la Muralla del Castell i tots els seus elements.
Especiament: eixos compositius i obertures, balcons i baranes, elements ornamentals i barbacana. Així com la textura i
els cromatismes originals. Es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

24. BPU / MURALLA DEL CASTELL 52 /

VCH95/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els edificis del tram final del raval o muralla del Castell foren construïts entre els anys 1851 i 1873, ocupant l’espai
que hi havia entre la muralla medieval i l’esmentat carrer. La muralla es conserva pràcticament sencera darrera
d’aquests edificis (en la majoria dels casos, separada d’aquests per un petit pati posterior), i serveix de mur de
contenció dels patis interiors de les cases del carrer de Sant Antoni i del carrer d’en Bosch.
Bibliografia

4.

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
5.

6.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

25. BPU / CA MALLAFRÉ /

VCH42/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Gonzàlez Alba, 9 – Plaça dels Alls. Valls.
353552, 4572072

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521601CF5732B0001HD
77 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta més o menys quadrada que conforma una de les cantonades del carrer González Alba i la plaça dels
Alls. Consta de planta baixa (destinada a usos comercials), tres pisos superiors i planta golfes ventilada. La planta
baixa presenta tres obertures a la façana del carrer de González Alba, una d’elles correspon a l’accés a la caixa
d’escales de l’immoble i les altres dues pertanyen al local comercial. Pel que fa a la façana de la plaça dels Alls només
hi ha una altra portalada del local comercial. La planta baixa està separada del primer pis per una motllura que
ressegueix les façanes a l’alçada dels balcons.
Les façanes dels pisos superiors presenten una uniformitat compositiva que segueix uns eixos que no s’ajusten a les
obertures de la planta baixa. Així observem que a la façana del carrer González Alba s’hi obren dos balcons per planta,
mentre que la façana de la plaça dels Alls presenta una finestra central emmarcada per dos balcons laterals. Totes les
portes balconeres i les finestres són de llinda recta amb línies poligonals esgrafiades, mentre que les reixes dels
balcons són de ferro forjat. Com en el cas de la planta baixa, les parets de les façanes d’aquests pisos també mostren
una decoració amb simulació de carreus.
Finalment la darrera planta està totalment oberta. La coberta està suportada per 8 pilars de fust salomònic, tres per
costat i dos a la cantonada. La cornisa és d’obra vista.
La composició és molt senzilla, amb obertures regulars i amb poca ornamentació, sols la imitació de carreus de pedra
de l’arrebossat de la façana i les columnes salomòniques d’obra vista de les golfes. Les façanes d’aquest edifici
s’emmarquen dins l’estil noucentista.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA MALLAFRÉ
S. XIX - XX / Contemporània / Eclèctic
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 089/8029 (01/10/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.024

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH42
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i la planta golfes, i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria de l’edificació, dues façanes i tots els seus elements. Especiament: eixos compositius i
obertures, balcons i baranes, elements ornamentals i barbacana. Així com la textura i els cromatismes originals. Es
protegeix l’estructura bàsica interior i la relació de plantes. Es protegeix també la planta golfes i els pilars salomònics
que li donen la imatge característica.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

25. BPU / CA MALLAFRÉ /

VCH42/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Pel que fa a la seva història i usos, tot i que l’espai d’aquest immoble ha estat edificat des de les darreries de l’època
medieval, i malgrat la possibilitat que conservi part dels murs d’edificis anteriors, l’aspecte que mostra actualment i
que sembla correspondre al propi del moment de la construcció d’aquest immoble, és el d’un edifici d’habitatges
plurifamiliar construït les primeres dècades del XX. Els baixos sempre han estat emprats per a usos comercials.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

26. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 3 /

VCH110/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de les Escudelles, 3. Valls.
353433, 4571897

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419128CF5731G0001FK
136 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 3 de la plaça de les Escudelles, forma part d’un dels costats allargats d’aquesta plaça de planta triangular.
Presenta una planta de rectangle irregular, i està estructurat en alçada en planta baixa, entresol i tres pisos superiors.
La coberta consisteix en un terrat, pel que respecta als metres més propers a la façana, mentre que, retranquejat
respecte a la façana hi trobem un altell que ocupa la major part de la superfície de planta de l’immoble i està cobert
per una teulada de teula.
La façana, simètrica, presenta tres eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa. Així, a la planta baixa
trobem tres grans portals d’arc rebaixat que emmarquen les obertures de la planta baixa i l’entresol. Així, d’esquerra a
dreta trobem, a la planta baixa, una porta de llinda recta que dóna d’accés a les escales de l’immoble, i que al costat té
una petita finestra amb una reixa de ferro, al segon eix, una obertura allargada a peu de carrer i al damunt una finestra
de llinda recta i amb reixa de ferro, que dóna als baixos, i finalment, un portal de llinda recta que permet l’accés amb
vehicles a la planta baixa. A l’entresol hi tenim un balcó de molt curta volada, i amb barana de ferro ornamentada, en
cadascun dels eixos. El primer pis (la planta noble) presenta un balcó corregut al llarg de tota la seva amplada, amb
barana de ferro ornamentada i tres portes balconeres de llinda recta emmarcades per unes franges llisses decoratives.
En el segon pis hi trobem tres balcons, amb el mateix model de barana que el primer, i amb portes balconeres de
llinda recta decorades amb un emmarcament similar al que trobem al primer pis, però que està coronat amb un
semicercle central i una motllura que en recorre la part superior. Una cornisa amb motllures separa el segon pis del
tercer. En aquest darrer s’hi obren tres finestres de llinda recta, amb un emmarcament similar als altres pisos, però que
en aquest cas està coronat per un entaulament amb motllures. Finalment, damunt d’aquestes finestres hi tenim la
cornisa amb motllures que suporta l’ampit del terrat.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

PLAÇA DE LES ESCUDELLES, 3
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH110
BPU
B. PARCIAL

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana del carrer d’en Bosch
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.
¬ Es permet la deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de la planta entresòl si el seu ús
així ho requereix.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici del segle XIX que configura la imatge pròpia de la plaça de les Escudelles.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació i la façana a la plaça de les Escudelles. Eixos compositius, obertures,
balcons, baranes i tots els elements ornamentals. Es protegeixen íntegrament tots els elements de pedra i els de forja,
així com textures i cromatismes originals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.
3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

26. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 3 /

VCH110/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

L’espai on s’aixeca aquest edifici de la plaça de les Escudelles, es trobava dins del traçat de la muralla de mitjans del
segle XIII, a pocs metres d’aquesta, que en aquest punt del seu traçat resseguia la plaça de les Escudelles, des del
carrer de Santa Úrsula, per tot seguit continuar pel carrer dels Metges. Al llarg de les darreres dècades d’aquell segle i
del segle XIV, aquella muralla fou superada pel creixement de la vila, que començà a configurar els carrers que
descendien cap a l’actual carrer de Sant Francesc. Amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV,
i la desaparició dels trams que es conservaven de la muralla anterior, va acabar de permetre la configuració definitiva
de l’actual plaça de les Escudelles, que s’havia anat estructurant al llarg de les primeres dècades del segle XIV.
D’aquesta manera, al segle XIV, aquest indret passà a formar part de les places de la vila. Inicialment, i durant la resta
de l’època medieval, aquesta plaça de reduïdes dimensions, situada en una cruïlla de carrers fou coneguda com a
plaça d’en Garí, i passà a formar part dels espais on se celebrava el mercat a la vila. Fins el punt que en època
moderna, la plaça va passar a rebre el nom de plaça de les Escudelles, pel fet de que en els dies de mercat aquest era
l’espai on es venien les escudelles i altres estris de terrissa.
L’edifici número 3 de la plaça de les Escudelles ocupa l’espai d’un o dos edificis medieval, dels quals és possible que
en conservi restes. Amb tot es tracta d’un edifici que aparentment fou aixecat de nova planta a la segona meitat del
segle XIX, i és possible que no conservi restes anteriors. La seva aparença i estructura actual corresponen a la segona
meitat del segle XIX.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2010): 800 anys de mercat a Valls, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

27. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 2 /

VCH124/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de les Escudelles 2 / Santa Margarida 16. Valls.
353433, 4571897

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419128CF5731G0001FK
136 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 2A de la plaça de les Escudelles, forma la cantonada d’aquesta plaça amb el carrer de Santa Margarida, on
correspon al número 16 d’aquell carrer. Degut a que l’edifici es va obrint cap al carrer de Santa Margarida, l’angle de la
cantonada està escapçat, fet que provoca que l’immoble presenti una planta de rectangle irregular. Aquest fet també
provoca que hi hagi una continuïtat a la façana, que dóna a la plaça i al carrer, que està dividida en tres cossos: el que
dóna a la plaça, el que fa xamfrà entre aquesta i el carrer i el que dóna al carrer. La continuïtat de la façana li dóna una
certa simetria.
L’edifici està distribuït en planta baixa i quatre pisos superiors, coberts per un terrat pel que respecta als primer metres
de la coberta més propers a la plaça de les Escudelles, mentre que, retranquejat respecte a la façana hi trobem un
altell que ocupa la major part de la superfície de planta de l’immoble i està cobert per una teulada de teula.
Cadascun dels tres cossos de la façana presenten una obertura per planta, a excepció del darrer cos de la planta baixa,
que en té dues. Així, a la planta baixa de la façana de la plaça de les Escudelles, que té la paret pintada amb una
simulació de carreus, hi trobem una finestra d’arc de mig punt amb una reixa de ferro ornamentada. Als baixos del cos
que fa xamfrà, s’hi obre una portalada d’arc rebaixat, mentre que al tram de façana del carrer de Santa Margarida hi ha
dues obertures, ambdues amb brancals i dovelles de pedra: un portal d’arc rebaixat i una porta estreta que a la part
superior emmarca una finestra amb reixa de ferro forjat, que dóna pas a la caixa d’escales de l’edifici. Pel que respecta
als pisos superiors hi trobem un balcó per planta en cada cos de la façana. Tots els balcons tenen una barana de ferro
forjat ornamentada, mentre que les portes balconeres són de llinda recta. Els balcons del primer pis tenen una volada
superior als de la resta de pisos. Finalment una cornisa amb motllures que suporta l’ampit del terrat corona la façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

PLAÇA DE LES ESCUDELLES 2
S. XIX - XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH124
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana de la plaça de les Escudelles
i el carrer Santa Margarida.

2.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici del segle XIX que configura la imatge pròpia de la plaça de les Escudelles.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació i la façana a la plaça de les Escudelles. Eixos compositius, obertures,
balcons, baranes i tots els elements ornamentals. Es protegeixen íntegrament tots els elements de pedra i els de forja,
així com textures i cromatismes originals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

27. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 2 /

VCH124/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca aquest edifici de la plaça de les Escudelles, es trobava dins del traçat de la muralla de mitjans del
segle XIII, a pocs metres d’aquesta, que en aquest punt del seu traçat resseguia la plaça de les Escudelles, des del
carrer de Santa Úrsula, per tot seguit continuar pel carrer dels Metges. Al llarg de les darreres dècades d’aquell segle i
del segle XIV, aquella muralla fou superada pel creixement de la vila, que començà a configurar els carrers que
descendien cap a l’actual carrer de Sant Francesc. Amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV,
i la desaparició dels trams que es conservaven de la muralla anterior, va acabar de permetre la configuració definitiva
de l’actual plaça de les Escudelles, que s’havia anat estructurant al llarg de les primeres dècades del segle XIV.
D’aquesta manera, al segle XIV, aquest indret passà a formar part de les places de la vila. Inicialment, i durant la resta
de l’època medieval, aquesta plaça de reduïdes dimensions, situada en una cruïlla de carrers fou coneguda com a
plaça d’en Garí, i passà a formar part dels espais on se celebrava el mercat a la vila. Fins el punt que en època
moderna, la plaça va passar a rebre el nom de plaça de les Escudelles, pel fet de que en els dies de mercat aquest era
l’espai on es venien les escudelles i altres estris de terrissa.
L’edifici número 2A de la plaça de les Escudelles ocupa l’espai d’un edifici medieval, del qual possiblement en
conservi restes. La seva aparença i estructura actual correspon a una reforma feta a la segona meitat del segle XIX,
quan fou transformat en un edifici d’habitatge plurifamiliar. Cal destacar que a la façana de la planta baixa que dóna a la
plaça de les Escudelles, s’hi reconeix una empremta en forma de timpà, que correspon al coronament d’una font
monumental que s’alçava adossada a aquest edifici des del segle XIX, i que fou enderrocada l’any 1940 degut a les
queixes dels veïns per filtracions d’aigua.
Aquest immoble juntament amb el número 1 de la plaça de les Escudelles, forma un dels costats d’aquesta històrica
plaça que li atorguen la seva planta triangular característica.

4.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2010): 800 anys de mercat a Valls, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
5.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

28. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 1 /

VCH125/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de les Escudelles 1 / Carrer dels Metges. Valls.
353433, 4571897

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419128CF5731G0001FK
136 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 1 de la plaça de les Escudelles forma la cantonada d’aquesta plaça amb el carrer dels Metges, on hi té el
número 2B. L’immoble, de planta de rectangle irregular, i amb la façana principal a la plaça de les Escudelles,
presenta planta baixa i tres pisos superiors, coberts per un terrat pel que respecta a la meitat més propera a la plaça de
les Escudelles, mentre que, a la meitat més allunyada de la plaça, augmenta l’alçada en dos pisos, amb un entresol i
amb un altell que dóna accés al terrat.
La façana principal és simètrica, amb dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa. Aquestes
consisteixen en un portal amb una llinda recta amb una forma d’esglaonat als dos extrems, obert a l’esquerra de la
façana, i una porta de llinda recta que dóna entrada a l’escala d’accés als pisos superiors. Tota la planta baixa de les
dues façanes està decorada amb un arrebossat que simula carreus encoixinats. Una cornisa llisa separa la planta baixa
del primer pis, on trobem un balcó a l’esquerra, amb barana de ferro forjat i porta balconera de llinda recta, i una
finestra de llinda recta al costat dret. Els altres pisos reprodueixen aquestes dues obertures, tot i que els balcons
presenten una volada inferior a la del balcó del primer pis. Una franja decorativa llisa recorre la cantonada al llarg dels
tres pisos, fins arribar a la cornisa amb motllures que suporta l’ampit amb balustres del terrat.
La façana lateral, presenta la mateixa decoració que la principal. A l’extrem més allunyat de la façana principal hi
trobem una porta de llinda recta (com totes les obertures d’aquesta façana), i al damunt una finestra amb reixa que
dóna a l’entresol. Seguint l’eix fixat per aquestes obertures, trobem un balcó al primer i al segon pis, i una finestra al
tercer, mentre que a la dreta d’aquests s’hi obren una finestra per planta. Els balcons són similars als de la façana
principal, i com en aquell cas, el del segon pis presenta una volada inferior a la del primer.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

PLAÇA DE LES ESCUDELLES 1
S. XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH125
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana de la plaça de les Escudelles
i el carrer dels Metges.

2.

¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici de la primera meitat del segle XX que configura la imatge pròpia de la plaça de les Escudelles.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació i la façana a la plaça de les Escudelles. Eixos compositius, obertures,
balcons, baranes i tots els elements ornamentals. Es protegeixen íntegrament tots els elements de pedra i els de forja,
així com textures i cromatismes originals.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

28. BPU / PLAÇA DE LES ESCUDELLES 1 /

VCH125/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca aquest edifici de la plaça de les Escudelles, es trobava dins del traçat de la muralla de mitjans del
segle XIII, a pocs metres d’aquesta, que en aquest punt del seu traçat resseguia la plaça de les Escudelles, des del
carrer de Santa Úrsula, per tot seguit continuar pel carrer dels Metges. Al llarg de les darreres dècades d’aquell segle i
del segle XIV, aquella muralla fou superada pel creixement de la vila, que començà a configurar els carrers que
descendien cap a l’actual carrer de Sant Francesc. Amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV,
i la desaparició dels trams que es conservaven de la muralla anterior, va acabar de permetre la configuració definitiva
de l’actual plaça de les Escudelles, que s’havia anat estructurant al llarg de les primeres dècades del segle XIV.
D’aquesta manera, al segle XIV, aquest indret passà a formar part de les places de la vila. Inicialment, i durant la resta
de l’època medieval, aquesta plaça de reduïdes dimensions, situada en una cruïlla de carrers fou coneguda com a
plaça d’en Garí, i passà a formar part dels espais on se celebrava el mercat a la vila. Fins el punt que en època
moderna, la plaça va passar a rebre el nom de plaça de les Escudelles, pel fet de que en els dies de mercat aquest era
l’espai on es venien les escudelles i altres estris de terrissa.
L’edifici número 1 de la plaça de les Escudelles ocupa l’espai d’un edifici medieval, del qual possiblement en conservi
restes. La seva aparença i estructura actual correspon a una reforma feta a mitjan segle XX, d’un edifici que fins aquell
moment conservava l’aparença pròpia d’un habitatge del segle XVIII (que ja havia patit algunes reformes al XIX), al qual
modificaren les obertures i ornamentaren les façanes donant-li l’aspecte que presenta actualment. Aquest immoble
juntament amb el número 2B de la plaça de les Escudelles, forma un dels costats d’aquesta històrica plaça que li
atorguen la seva planta triangular característica.

4.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2010): 800 anys de mercat a Valls, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
5.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

29. BPU / CASA ULLDEMOLINS (Català Roca) /

VCH28/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort, 28. Valls.
353490, 4572043

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521837CF5732A0001FR
97 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, amb baixos d’ús comercial (que disposen d’un altell) i tres pisos superiors destinats a
habitages plurifamiliars. Té la façana principal, la més estreta, al carrer de la Cort, mentre que la façana lateral dreta
dóna al carrer del Roser i correspon aproximadament a la meitat d’una de les línies de façana de l’esmentat carrer.
Les façanes són de composició simètrica. La principal, la del carrer de la Cort, presenta dues obertures a la planta
baixa, la de l’esquerra, força estreta, correspon a la porta d’accés a les escales interiors que condueixen als pisos
superiors. La porta de la dreta, és un portal d’arc rebaixat, que permet l’accés al local comercial que ocupa le major
part dels baixos. A la façana del carrer del Roser hi ha sis portals força similars a al del carrer de la Cort, però més
estrets i alts, que fan la funció de grans finestres (algunes d’elles emprades com aparadors de l’establiment comercial)
que il•luminen els baixos. Entre el cinqué i el sisé portal hi ha un espai de separació més ampli que l’existent entre els
altres portals, que en aquest s’hi obre una petita finestra. Tota la planta baixa presenta un revestiment mitjançant
plafons d’obra que simulen pedra. Els quals hi foren col•locats en les darreres dècades del segle XX.
Les obertures dels pisos superiors segueixen els eixos verticals fixats perls portals dels baixos. Així, pel que fa a l
primer pis hi ha un balcó a la façana del carrer de la Cort, i una seqüencia finestra-balcó-finestra al carrer del Roser,
que ens dóna un total de tres finestres i tres balcons en aquesta façana. La finestra més propera a ala cantonada amb el
carrer de la Cort està tapiada, de la mateixa manera que les finestres que té immediatament al damenut, en els segons i
el tercer pis. Els balcons, com tots els de l’edifici, tenen baranes de ferro senzilles, sense ornamentar, i portes
balconeres de llinda recta.
Les obertures del segon pis són idèntiques a les del primer, i els balcons mantenen la mateixa volada. En el tercer pis,
ala façana del carrer de la Cort, hi ha un balcó amb una bolada més curta que els dels pisos inferiors, mentre que a la
façana del carrer del Roser només hi ha finestres (sis en total, comptant la primera que està tapiada). Les façanes estan
coronades per una cornisa que les ressegueix i per la barana d’obra del terrat, que s’aixeca immediatament al damunt
de la cornisa.
(continua)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

GESTIÓ:

Ordenació directa

CASA ULLDEMOLINS
S.XX / Contemporània / Eclèctic (Noucentista)
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 075/8042 (01/11/1992)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH28
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT

¬ Rehabilitació assegurant la protecció del formalisme arquitectònic de la façana i tots els seus elements,
especialment pel que fa als esgrafiats.

2.

¬ Es permet, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, l’obertura de noves finestres al carrer del Roser,
seguint els eixos compositius marcats.
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici noucentista que conserva els esgrafiats originals.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria de l’edificació, dues façanes i tots els seus elements. Especiament: eixos compositius i
obertures de les plantes pis, balcons i baranes, elements ornamentals i coronament. Així com els esgrafiats originals.
Es protegeix l’estructura bàsica interior i la relació de plantes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

29. BPU / CASA ULLDEMOLINS (Català Roca) /

VCH28/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
A excepció de la planta baixa, amb la façana molt transformada fa unes dècades, la resta de l’edifici mostra una
decoració d’estil noucentista, que combina esgrafiats, simulacions de carreus i obra vista. LA façana principal és la que
presenta una major ornamentació. Així hi trobem una simulació de carreus en relleu a la cantonada de l’edifici; unes
franges decoratives horitzontals a l’alçada dels balcons, que fixen la separació entre els pisos, mentre que l’espai
existent entre aquestes i les llindes dels balcons està aixecat amb obra vista. Les portes balconeres estan emmarcades
per una franja decorativa llisa, ornamentada pel que fa a l’espai que correspon a la llinda, amb esgrafiats noucentistes
que representen elements vegetals. En aquesta façana la llinda decorada amb esgrafiats, que ressegueix tota la
amplada de la façana. En canvi, en el cas del carrer del Roser si bé es mantenen les franges decoratives horitzontals
que separen els pisos, l’emmarcament de les portes balconeres i el de les finestres, els únics esgrafiats que hi ha són
els de les llindes dels balcons, i una simulació de carreus esgrafiada que es reprodueix per tota la resta de la façana.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
4.

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

5.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

30. BPU / CARRER D’EN BOSC 39 /

VCH94/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer d’en Bosc, 39. Valls.
353631, 4572006

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720534CF5732B0001MD
652 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Vilalta, el número 39 del carrer d’en Bosch, presenta una planta rectangular amb l’única façana
encarada al carrer d’en Bosch. L’immoble està distribuït en alçada en planta baixa (tot i que pot ser que tingui algun
cup o un celler subterrani), entresol i tres pisos superiors. La coberta consisteix en una teulada de teules d’una sola
aigua que va descendent cap a la façana del carrer.
La façana manté dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa, que li donen una estructura
simètrica, especialment a partir del primer pis. Als baixos trobem, a l’esquerra, el portal d’accés a l’edifici. El portal és
d’arc rebaixat i presenta els brancals i dovelles de pedra. Degut a l’existència de l’entresòl, el portal va haver de perdre
alçada, i va passar a tenir un llinda recta, mentre que l’espai entre aquesta llinda i l’arc rebaixat va ser tapiat. A la dreta,
s’hi obre una finestra de llinda recta (com totes les finestres i portes balconeres de l’edifici) amb una reixa de ferro
ornamentada. A l’entresol tenim una finestra de reduïdes dimensions (actualment tapiada), damunt de la dovella
central de l’arc de la porta, i a la dreta, seguint l’eix fixat per la finestra de la planta baixa, hi trobem un balcó de molt
curta volada, amb barana de ferro ornamentada (i amb la porta balconera actualment tapiada). Tan la planta baixa com
l’entresol estan decorats amb un arrebossat que simula carreus encoixinats i altres formes geomètriques.
En el primer pis hi ha un balcó corregut que ocupa tota l’amplada de la façana. Té barana de ferro ornamentada i s’hi
obren dues portes balconeres que estan emmarcades per una franja llissa decorativa que simula brancals i dovelles, i
que en l’espai que correspon a la dovella central presenta una simulació de dovella encoixinada amb un cromatisme
similar al que trobem en la decoració de la meitat inferior de la façana. Al segon pis hi trobem dos balcons, amb
baranes de ferro similars i portes balconeres emmarcades per una franja llissa. Finalment, al tercer pis s’hi obren dues
finestres, emmarcades també per una franja llissa, damunt de les quals hi ha la cornisa amb motllures que corona la
façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER D’EN BOSC 39
S. XIX
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Cap
Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH94
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana del carrer d’en Bosch
¬ Deconstrucció dels elements no protegits.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici del segle XIX del que encara en manté els trets característics. Ajuda a preservar la imatge característica del
carrer d’en Bosc.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edificació i la façana al carrer d’en Bosc. Eixos compositius, obertures, fusteries
de les plantes pis, balcons, baranes, barbacana i elements ornamentals. Es protegeixen íntegrament tots els elements
de pedra (brancals, llindes...), els de forja i acabat de façana.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i fotografies de conjunt i detall.
2.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

30. BPU / CARRER D’EN BOSC 39 /

VCH94/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca l’edifici de Ca Vilalta estava ocupat en època medieval per unes terres de conreu que s’estenien
entre la Pobla de Santa Anna, a l’alçada del carrer de Santa Anna i l’inici dels carrers Nou i del Bosch, fins l’alçada
aproximada de la part baixa de l’actual plaça de la Zeta i de l’arrencada de l’antic carrer de la Zeta, i el darrer tram del
carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni). Aquestes terres, que quedaren dins del nucli urbà vallenc amb la
construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, s’anaren urbanitzant lentament, al llarg del segle XV i XVI,
seguint els antics camins que les travessaven. Així, durant la segona meitat del segle XVI s’obriren dos carrers nous en
aquesta zona del nucli urbà: el d’en Mossèn Pau Bosch (l’actual carrer d’en Bosch) i el carrer Nou. Aquestes vies
públiques eren antics camins o carrers públics que formaven part de la Pobla de Santa Anna, i que comunicaven
aquest àmbit de població medieval amb el carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni), tot travessant terres de
conreus. Al llarg de la resta d’aquell segle aquest carrers quedaren completament urbanitzats.
L’edifici de Ca Vilalta correspon a una casa benestant del segle XIX edificada en un espai on ja s’aixecaven altres
habitatges des dels segle XVI i XVII, dels quals és possible que se’n conservin restes. Ca Vilalta va mantenir la seva
funció d’habitatge fins les darreres dècades del segle XX, quan quedà deshabitat.

3.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuració urbana”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
4.

Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

31. BPU / CARRER D’EN BOSC 34 /

VCH-138/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer d’en Bosc 34, Valls.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353535, 4571795

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER D’EN BOSC 34
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3620309CF5731H
156m²
PRIVADA

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

L’edifici número 34 del carrer d’en Bosch, presenta una planta rectangular amb l’única façana encarada al carrer d’en
Bosch. L’immoble està distribuït en alçada en planta baixa (tot i que pot ser que tingui algun cup o un celler subterrani)
i tres pisos superiors. La coberta consisteix en una teulada de teules d’una sola aigua que va descendent cap a la
façana del carrer.
La façana manté dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa, que li donen una estructura
simètrica. Als baixos trobem, a l’esquerra, el portal d’accés als baixos de l’edifici, destinats originàriament a
magatzems o usos comercials. El portal és d’arc rebaixat i presenta els brancals i dovelles de pedra. Conserva
parcialment les restes d’una inscripció pintada que ressegueix tot el portal, que feia referència a l’ús comercial (o
potser fins i tot industrial), d’aquell espai, i que actualment és il·legible. A la dreta hi tenim la porta estreta que dóna
accés a la caixa d’escales. És de llinda recta i està aixecada amb brancals i llinda de pedra. La part superior de la porta
emmarca una finestra actualment tapiada (i de la que no tenim certesa de que antigament hagués estat oberta), que
hauria tingut la funció d’il·luminar l’arrencada de l’escala. Cal remarcar que les portes de fusta d’ambdós portals, són
les originals del segle XIX, trobant-se la porta de la dreta, ornamentada amb motllures i motius geomètrics. Els pisos
superiors presenten dues obertures per pis, totes elles de llinda recta, que segueixen els eixos verticals fixats pels
portals de la planta baixa, fet que dóna una composició simètrica a la façana. En el primer pis hi trobem dues portes
balconeres, amb balcons amb barana de ferro forjat sense ornamentar. En el segon també hi tenim dues portes
balconeres, però amb balcons de menor volada que els anteriors, mentre que el darrer pis, que inicialment corresponia
a les golfes de la casa, s’hi obren dues finestres. La façana està coronada per la cornisa amb motllures de la teulada.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1.

2.

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH138
BPU
B. PARCIAL

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols detallat de la façana amb fotografies de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana, eixos compositius, obertures, balcons, portalades de planta baixa i elements de
pedra i forja.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols detallat de la façana amb fotografies de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

31. BPU / CARRER D’EN BOSC 34 /

VCH-138/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 34 del carrer d’en Bosc estava ocupat en època medieval per unes terres de conreu que
s’estenien entre la Pobla de Santa Anna, a l’alçada del carrer de Santa Anna i l’inici dels carrers Nou i del Bosch, fins
l’alçada aproximada de la part baixa de l’actual plaça de la Zeta i de l’arrencada de l’antic carrer de la Zeta, i el darrer
tram del carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni). Aquestes terres, que quedaren dins del nucli urbà vallenc
amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, s’anaren urbanitzant lentament, al llarg del segle
XV i XVI, seguint els antics camins que les travessaven. Així, durant la segona meitat del segle XVI s’obriren dos carrers
nous en aquesta zona del nucli urbà: el d’en Mossèn Pau Bosch (l’actual carrer d’en Bosc) i el carrer Nou. Aquestes
vies públiques eren antics camins o carrers públics que formaven part de la Pobla de Santa Anna, i que comunicaven
aquest àmbit de població medieval amb el carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni), tot travessant terres de
conreus. Al llarg de la resta d’aquell segle aquest carrers quedaren completament urbanitzats.
L’edifici número 34 del carrer d’en Bosc correspon a una casa benestant de la segona meitat del segle XIX edificada en
un espai on ja s’aixecaven altres habitatges des dels segle XVI i XVII, dels quals és possible que se’n conservin restes,
especialment a les parets mitgeres. Els baixos de la casa van mantenir usos comercials o fins i tot industrial durant
bona part de la seva història, segurament relacionada amb la família propietària de l’immoble.

4.

Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuració urbana”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

32. BPU / CARRER PEIXATERIA 15 /

VCH-139/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Peixateria 15, Valls.
353370, 4571765

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER PEIXATERIA 15
S. XVIII / Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Comercial / Sense ús
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519928CF5731G0001GK
486m²
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici format per planta baixa i tres pisos superiors, que probablement també compta amb un pis soterrani o bé amb
cups excavats al subsòl. La façana és força simètrica, amb dues obertures per pis, que segueixen els eixos verticals
fixats pels dos portals de la planta baixa. Els baixos estan destinats a usos comercials, fet que va provocar que el portal
de l’esquerra fos modificat en algun moment de les darreries del segle XX, col·locant-hi un aplacat que amaga
completament el portal original. En canvi, el portal de la dreta consisteix en una gran portalada d’arc rebaixat, amb
brancals i dovelles de pedra de grans dimensions, ornamentades amb unes motllures que ressegueixen tot el portal.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

El primer pis presenta un balcó corregut, que ocupa l’amplada de tota la façana, al que s’accedeix per dues portes
balconeres que mantenen el coronament lleugerament arquejat típic del segle XVIII. La barana és de ferro forjat, i a
mitja alçada del balcó, compta amb el suport d’una estructura de ferro sense ornamentacions que, encaixada a la
façana contribueix a suportar el balcó corregut i al mateix temps el divideix en dues meitats. La façana del segon pis té
dues portes balconeres amb coronament recte, i presenten balcons de menor volada que el del primer pis, amb
baranes de ferro senzilles, mentre que en el tercer pis (que originàriament corresponia a les golfes de la casa) s’hi
obren dues finestres de llinda recta. La façana està coronada per la cornisa amb motllures de la teulada. La coberta
consisteix en una teulada de teules d’una sola aigua que va descendent cap a la façana del carrer.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

1.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH139
BPU
B. PARCIAL

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana, obertura d’arc rebaixat de la planta baixa, balconeres d’arc rebaixat de la planta
primera, balcons i tots els elements elements de pedra i forja.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

32. BPU / CARRER PEIXATERIA 15 /

VCH-139/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on trobem el número 14 del carrer de la Peixateria va ser urbanitzat a les primeres dècades del segle XIV, quan
el creixement de la vila va començar a superar la muralla de mitjan segle XIII (el Mur Vell), que en aquest indret
resseguia un dels costats del carrer de la Peixateria. Al llarg de les darreres dècades d’aquell segle i les primeres del
segle XIV, aquella muralla fou superada pel creixement de la vila, fet que va permetre la configuració i urbanització
definitiva del carrer de la Peixateria, on es trobava ubicada la peixateria pública de la vila. A partir de mitjan segle XIV,
amb el trasllat de la plaça de l’Oli a la seva ubicació actual, aquesta zona esdevindrà un dels principals espais de
mercat de Valls.
Es possible que, per la seva situació, el número 14 del carrer de la Peixateria conservi restes de les cases que s’hi
edificaren al segle XIV, però l’estructura i aparença que presenta actualment corresponen a una casa de família
benestant del segle XVIII. Amb tot presenta algunes modificacions efectuades al llarg del segle XIX, com és el cas de la
desaparició del ràfec de la teulada, la conversió de les portes balconeres del segon pis en portes de llinda recta, i
segurament la transformació dels dos balcons originals del primer pis en un balcó corregut. Pel que fa al portal de la
dreta de la planta baixa, no disposem de dades suficients per assegurar si és del segle XVIII o del XIX. Els baixos de
l’immoble encara mantenen el seu antic ús comercial.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2010). 800 anys de mercat a Valls. Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

33. BPU / CARRER NOU 12 /

VCH-141/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Nou 12, Valls.
353495, 4571795

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620411CF5731H0001SR
117m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CARRER NOU 12 (anteriorment 8)
S. XVIII-XIX / Moderna - Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

Edifici d’habitatges entre mitgeres, amb planta rectangular, amb façana al carrer Nou. En alçada consta de baixos i dos
pisos superiors, tot i que probablement també disposa d’alguna estructura soterrània, ja siguin cellers o cups.
Actualment consta de dos edificis independents, però que en origen eren un de sol. El número 12 presenta dues parts
diferenciades. La part dreta correspon a una reforma de la segona meitat del segle XIX, que va fer augmentar
lleugerament l’alçada d’aquella part de l’immoble i el va convertir en un habitatge independent. Aquest darrer té una
façana simètrica amb tres eixos compositius verticals que segueixen les obertures de la planta baixa. Aquestes
consisteixen, a l’esquerra, en una porta estreta de llinda recta, amb brancals de pedra i una finestra amb reixa, que
dona accés a la caixa d’escales, al centre hi ha un portal d’arc rebaixat de brancals i dovelles de pedra, que permet
entrar al local que hi ha a la planta baixa i, a la dreta, una finestra amb reixa. El primer pis disposa d’una porta
balconera de llinda recta al centre, amb el seu balcó amb barana de ferro sense ornamentar, mentre que a cada costat
hi ha una finestra de llinda recta. El segon pis reprodueix el mateix tipus d’obertures, però amb un balcó de menor
volada. La façana està coronada per una cornisa, mentre que la coberta consisteix en una coberta a dues aigües,
encarada a la façana i a la part posterior de l’edifici, respectivament. Fa uns anys, l’edifici va ser rehabilitat, i es va
pintar la façana amb simulacions de carreus, franges i altres motius inspirats amb la tipologia de les decoracions de
façanes pintades de Valls de la segona meitat del segle XIX.
La meitat esquerra de l’edifici presenta una estructura i una façana unificada amb el número 14, que originàriament
formaven part del mateix edifici. Aquesta part del número 12 i del 14, mostra tres obertures a la planta baixa.
D’esquerra a dreta hi ha en primer lloc un portal de llinda recta de fusta i brancals de pedra, tot seguit un segon portal
de llinda recta de fusta, però que degut a l’arrebossat de la façana no podem comprovar si els brancals són de pedra o
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH141
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana de l’edificació, eixos compositius i obertures, i barbacana.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

2.

33. BPU / CARRER NOU 12 /

VCH-141/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
aixecats amb maons. Ambdues portes conserven portes de fusta del segle XIX, tot i que parcialment malmeses. La
darrera obertura és una finestra amb reixa. Els dos pisos superiors presenten tres finestres de llinda recta, que
segueixen els eixos fixats per les obertures de la planta baixa. La façana està coronada pel ràfec de la teulada original.
La coberta consisteix en una teulada d’una sola aigua, que va descendent cap el carrer Nou. La façana va ser restaurada
fa uns anys, moment en el que la varen pintar amb un to ocre, i emmarcaren amb una franja blanca les finestres dels
pisos superiors.
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on trobem els números 12 i 14 del carrer Nou estava ocupat en època medieval per unes terres de conreu que
s’estenien entre la Pobla de Santa Anna, a l’alçada del carrer de Santa Anna i l’inici dels carrers Nou i del Bosch, fins
l’alçada aproximada de la part baixa de l’actual plaça de la Zeta i de l’arrencada de l’antic carrer de la Zeta, i el darrer
tram del carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni). Aquestes terres, que quedaren dins del nucli urbà vallenc
amb la construcció de la muralla de la segona meitat del segle XIV, s’anaren urbanitzant lentament, al llarg del segle
XV i XVI, seguint els antics camins que les travessaven. Així, durant la segona meitat del segle XVI s’obriren dos carrers
nous en aquesta zona del nucli urbà: el d’en Mossèn Pau Bosch (l’actual carrer d’en Bosc) i el carrer Nou. Aquestes
vies públiques eren antics camins o carrers públics que formaven part de la Pobla de Santa Anna, i que comunicaven
aquest àmbit de població medieval amb el carrer de Vilafranca (l’actual carrer de Sant Antoni), tot travessant terres de
conreus. Al llarg de la resta d’aquell segle aquest carrers quedaren completament urbanitzats.
Els números 12 i 14 del carrer Nou inicialment deurien estar ocupats per magatzems o bé establies. Posteriorment, en
algun moment de les darreries del segle XVIII o de la primera meitat del segle XIX, la família Vives, els va reedificar i
els hi donà l’aparença i estructura que conserven el número 14 i gran part del número 12, o sigui, unes construccions
senzilles, amb la planta baixa destinada a magatzem i els pisos superiors a habitatges de lloguer, que fins la segona
meitat del segle XX van ser habitats principalment per famílies pageses. Pel que fa a l’extrem dret del número 12,
aquest va ser refet a la segona meitat del segle XIX, convertint-lo també en un habitatge de lloguer. Actualment,
aquesta part del número 12, és la seu del Casal Popular La Turba.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuració urbana”. A Segles XVI-XVIII: conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

34. BPU / CARRER DE LA FIGUERETA 4/

VCH-142/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer de la Figuereta 4, Valls.
353457, 4571738

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

CARRER DE LA FIGUERETA 4 (anteriorment Sant Pere 18)
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3519817CF5731H
37m²
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges plurifamiliar format per baixos i tres pisos superiors. La planta baixa presenta dues obertures, la de
l’esquerra, que dona accés a uns baixos, que originàriament foren d’ús comercial o de magatzem a la planta baixa (o
senzillament per a desar-hi un carro), i que actualment serveixen de garatge particular, i la de la dreta, que dóna pas a
la caixa d’escales de l’edifici. La porta de l’esquerra consisteix en un portal d’arc rebaixat, amb brancals i dovelles de
pedra, que en un segon moment fou modificat, reduint l’alçada de la porta i obrint una petita finestra a la part superior,
que queda emmarcada per l’arc. En canvi, l’obertura de la dreta consisteix en una porta estreta de llinda recta, amb
brancals i llinda de pedra, que presenta, a la part superior, una finestra de reduïdes dimensions, tancada per una reixa
de ferro forjat que conté la data 1871.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Les obertures de cadascun dels pisos superiors consisteixen, en una porta balconera, amb el corresponent balcó amb
barana senzilla de ferro forjat, situada a l’esquerra, i una finestra a la dreta, totes elles de llinda recta i amb les mateixes
dimensions. Aquesta distribució i repetició de les obertures, dóna a la façana una composició simètrica, estructurada
en els dos eixos verticals que fixen les obertures de la planta baixa. La façana està coronada per la cornisa de la
teulada.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH142
BPU
B. PARCIAL

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana de l’edificació, eixos compositius i obertures, estructures de pedra de la planta
baixa, balcons i elements de forja.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

34. BPU / CARRER DE LA FIGUERETA 4/

VCH-142/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El número 4 del carrer de la Figuereta fou construït l’any 1871, en un espai que al llarg del segle XVIII havia format part
del convent-hospital de Sant Antoni, i que a partir dels primers anys del segle XIX passà a ser ocupat per habitatges
particulars. El número 4 d’aquest carrer és un edifici de nova planta, aixecat a la dècada dels setanta del segle XIX
expressament com a edifici d’habitatges, destinant cadascun dels tres pisos superiors a un habitatge independent de
planta i dimensions similars, sense que presentin diferències significatives entre ells. Aquest fet el converteix en un
dels exemples més antics d’aquest model inicial d’edifici d’habitatges que es conserven dins del centre històric de
Valls.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
2.

MURILLO GALIMANY, F. (2014): “Vuit segles d’hospitals a Valls. Els orígens llunyans del Pio Hospital i la seva
evolució al llarg de la història (V)”. A Cultura, Núm. 760, Valls: AAEET.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

35. BPU / CARRER DE LA CORT 40 (CA RIBAS) /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer de la Cort, 40
353502, 4572062

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521832CF5732B
55 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BALCÓ CARRER DE LA CORT 40 (CA RIBAS)
S. XVIII / Moderna
Balcó d’un edifici entre mitgeres
Balcó que forma part d’un habitatge
Balcó que forma part d’un habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

DADES CADASTRALS

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

VCH-127/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a4

Balcó del segle XVIII situat al primer pis d’un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i quatre pisos
superiors, que probablement també compta amb un pis soterrani o bé amb cups excavats al subsòl. La façana tan sols
presenta un eix compositiu vertical, iniciat a la planta baixa per un portal (modificat per adaptar-lo com a entrada d’un
local comercial) i tot seguit una gradació de balcons, que van perdent volada a mesura que ascendeixen els pisos, tots
ells amb portes balconeres de llinda recta. Tret del balcó del primer pis, la resta tenen baranes de ferro senzilles. La
façana està coronada per una cornisa amb motllures. La façana presenta una decoració de la primera meitat del segle
XX, consistent en una franja llisa ornamental que emmarca les portes balconeres, i un arrebossat que simula carreus
encoixinats a la paret dels pisos superiors.
En el primer pis hi trobem una bona mostra d’un balcó del segle XVIII, amb barana ornamentada, que conserva tots els
elements de ferro forjat. Així, hi trobem l’estructura de ferro forjat, que a mode de permòdols suporta l‘estructura del
balcó, mentre que la barana presenta elements típics de la forja vallenca d’aquell segle, com és el cas de les barres
amb forma de tirabuixó, que es combinen amb altres barres que tenen trams llisos i d’altres amb forma de tirabuixó. El
centre del balcó està ricament decorat amb un dibuix de ferros forjats i entrellaçats que representa l’anagrama marià,
rematat per un escut ornat amb motius florals.

OBSERVACIONS:

1.

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 - Catàleg prèvi PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH-127
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el balcó i el seu suport.
Es recomana la conservació de tota la façana i el seu encoixinat.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

35. BPU / CARRER DE LA CORT 40 (CA RIBAS) /

VCH-127/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’edifici on trobem aquest balcó, es troba situat en una illa de cases urbanitzada a partir del segle XIV. Amb tot
l’estructura de l’edifici actual correspon a un habitatge de família pagesa o menestral del segle XVIII, amb la façana
reformada als segles XIX i XX. Amb tot, les reformes han conservat el balcó de ferro forjat del segle XVIII, del primer
pis, que esdevé un dels pocs exemples complerts del treball de forja vallenc d’aquell segle aplicat a aquests elements
de les façanes. Com és força habitual, en aquesta tipologia de balcons, la part central de la barana mostra una
ornamentació amb motius religiosos, en aquest cas marians.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuración urbana”. A Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1984). “Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls”. A Cultura,
Nº432, AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

36. BPU / CARRER SANT ANTONI 63 /

VCH-128/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Sant Antoni 63
353231, 4571752

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620419CF5731H0001GR
197m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

BARANA DE BALCÓ I GUAITADOR DE FAÇANA
S. XVIII / Moderna
Barana de balcó i guaitador de façana d’un edifici entre mitgeres
Barana de balcó i guaitador de façana que forma part d’un habitatge
Barana de balcó i guaitador de façana que forma part d’un habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

Barana de balcó del segle XVIII situada al primer pis d’un edifici de nova planta, que substitueix l’edifici original on es
trobava aquest balcó, el qual fou enderrocat i aixecat de nou a finals del segle XX. El mateix succeeix amb el guaitador
de la façana, que ara trobem encaixat a la part central del segon pis.
Trobem la barana del balcó original incorporada a un balcó corregut que recorre la major part de l’amplada de la
façana. La barana del balcó original (que tenia les dimensions d’un balcó senzill, al que s’accedia per una porta
balconera), va ser desmuntada i incorporada a la barana del balcó corregut, de la qual en constitueix la part central.
D’aquesta manera, al centre del balcó hi tenim l’antiga part frontal de la barana original, de ferro forjat amb barres que
combinen trams llisos amb altres amb tirabuixons, i amb filigranes que decoren l’espai entre les barres, tan a la seva
base com a la part superior. Al centre, hi destaca una corona d’orla amb filigranes que encercla el dibuix d’un sol o
cercle que irradia petites creus i raigs punxeguts. A cada costat de la part frontal del balcó original, hi ha una orla amb
filigranes (de menors dimensions que la central), que emmarca una creu. A cada extrem del balcó original hi havia una
barra ricament decorada amb treballs de forja, que ara ha estat integrada al balcó corregut. Finalment, també incorporat
a la barana del balcó corregut, i a cada costat de la barana frontal original, hi tenim les barres originals dels dos costats
del balcó del segle XVIII, les quals enllacen amb la resta de la barana del balcó actual.
Pel que fa al guaitador, aquest consisteix en una gelosia de ferro que sobresortia de la façana, encaixada per la part
exterior d’una finestra, que originàriament es trobava situada a la dreta del balcó del primer pis, del qual se n’ha
conservat la barana. La seva funció d’aquest guaitador, era permetre l’observació del carrer sense ser vist.

1.

OBSERVACIONS:
2.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 - Catàleg prèvi PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH-128
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la barana de balcó i el seu suport, i el guaitador de façana.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

36. BPU / CARRER SANT ANTONI 63 /

VCH-128/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Tan la barana del balcó com el guaitador formaven part d’una casa benestant del segle XVIII que s’aixecava al carrer de
Sant Antoni, la qual fou enderrocada completament a finals del segle XX, per aixecar un edifici de nova planta en el que
s’incorporaren aquests elements. La barana del balcó, actualment incorporada a la barana d’un balcó corregut, és un
dels pocs exemples que queden del treball de forja vallenc d’aquell segle aplicat a aquests elements de les façanes, fet
que esdevé el darrer exemple que es conserva, en el cas del guaitador. La barana està profusament decorada i mostra,
com és habitual, simbologia religiosa, com és el cas de les creus.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuración urbana”. A Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1984). “Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls”. A Cultura,
Nº431, AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1984). “Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls”. A Cultura,
Nº432, AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

37. BPU / CARRER SANT ANTONI 89 /

VCH-129/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Sant Antoni 89
353646, 4571970

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720527CF5731H0001PR
51m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

BALCÓ I PORTA BALCONERA D’ARC REBAIXAT
S. XVIII / Moderna
Balcó i porta balconera d’un edifici entre mitgeres
Balcó i porta balconera que forma part d’un habitatge
Balcó i porta balconera que forma part d’un habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

Balcó del segle XVIII situat al primer pis d’un edifici de planta rectangular, format per planta baixa, entresol i tres pisos
superiors, que probablement també compta amb un pis soterrani o bé amb cups excavats al subsòl. La façana tan sols
presenta un eix compositiu vertical, iniciat a la planta baixa per un portal de grans dimensions, de llinda recta. A
l’entresol hi tenim una finestra de llinda recta, mentre que al primer pis hi trobem la porta balconera amb el balcó del
segle XVIII, i tot seguit, en el segon i tercer pis, hi tenim una gradació de balcons (amb portes balconeres de llinda
recta), que van perdent volada a mesura que ascendeixen els pisos, fins el punt que el del tercer pis té una volada
mínima. Els balcons dels dos darrers pisos tenen baranes de ferro senzilles. La façana està coronada per una cornisa
amb motllures, que suporta l’ampit del terrat.
En el primer pis hi trobem una bona mostra d’un balcó del segle XVIII, amb barana ornamentada, que conserva tots els
elements de ferro forjat. Hi trobem l’estructura de ferro forjat, que a mode de permòdols suporta l‘estructura del balcó,
mentre que la barana presenta elements típics de la forja vallenca d’aquell segle, com és el cas de les barres amb
forma de tirabuixó, que es combinen amb altres barres que tenen trams llisos i d’altres amb forma de tirabuixó. El
centre del balcó està ricament decorat amb un dibuix de ferros forjats i entrellaçats que representa un escut amb
corona, que sembla ser el del l’orde del Carme, envoltat per dibuixos filigranats. Aquests darrers també els trobem a
mitja alçada dels trams de barana que hi ha als dos costats de l’escut. També cal destacar la porta balconera, que amb
el seu coronament arquejat, és l’original del segle XVIII.

1.

OBSERVACIONS:
2.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 - Catàleg prèvi PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH-129
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la barana de balcó i el seu suport, i el guaitador de façana.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

37. BPU / CARRER SANT ANTONI 89 /

VCH-129/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’edifici on trobem aquest balcó, es troba situat en una illa de cases urbanitzada al llarg del segle XIV, quan l’actual
carrer de Sant Antoni va arribar a l’alçada de lactual plaça de Sant Francesc. Malgrat el seu origen medieval,
l’estructura de l’edifici actual correspon a un habitatge de família pagesa o menestral del segle XVIII, amb la façana
reformada als segles XIX i XX. Amb tot, les reformes han conservat el balcó de ferro forjat del segle XVIII, del primer
pis, que esdevé un dels pocs exemples complerts del treball de forja vallenc d’aquell segle aplicat a aquests elements
de les façanes. Com és força habitual, en aquesta tipologia de balcons, la part central de la barana mostra una
ornamentació amb motius religiosos, en aquest cas marians, relacionats amb la devoció a la Mare de Déu del Carme,
molt estesa a Valls des del segle XIV.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuración urbana”. A Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1984). “Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls”. A Cultura,
Nº431, AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

38. BPU / CARRER SANT PERE 7 – BARANA SOL I LLUNA /
LOCALITZACIÓ

VCH-130/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer Sant Pere 7
353531, 4571999

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3620430CF5732B
138m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

BARANA DE BALCÓ SOL I LLUNA
S. XVIII / Moderna
Barana de balcó d’un edifici entre mitgeres
Barana de balcó que forma part d’un habitatge
Barana de balcó que forma part d’un habitatge
Bo

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

Balcó del segle XVIII situat al primer pis d’un edifici, que originàriament presentava una planta rectangular, format per
planta baixa i quatre pisos superiors, que probablement també compta amb un pis soterrani o bé amb cups excavats al
subsòl. Mostrava una obertura per planta, però totes han estat modificades com a conseqüència de les obres que es
van portar a terme fa uns anys en aquest edifici, que l’unificaren amb el número 5, transformant-lo completament i
eliminant tots els elements de façana dels segles XVIII i XIX, a excepció de la barana del balcó del primer pis del
número 7.
En el primer pis s’hi conserva un dels millors exemples de barana de balcó de ferro forjat ricament ornamentada, del
segle XVIII, que mostra una tipologia única als balcons vallencs d’aquell segle. La barana, profusament decorada amb
filigranes i formes ondulants barroques, mostra al centre un anagrama religiós marià, flanquejat a cada costat de la cara
frontal del balcó, per dos signes astrals. A l’esquerra hi tenim la representació de la lluna, i a la dreta, una
representació del Sol.

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

OBSERVACIONS:
2.
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 - Catàleg prèvi PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
VCH-130
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la barana de balcó.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

38. BPU / CARRER SANT PERE 7 – BARANA SOL I LLUNA /

VCH-130/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’edifici on trobem aquest balcó, es troba situat en una illa de cases urbanitzada al llarg del segle XIV. Malgrat el seu
origen medieval, l’estructura de l’edifici actual correspon a un habitatge de família pagesa o menestral del segle XVIII,
tot i que ha estat completament transformat en els primers anys del segle XXI, alterant i desdibuixant la façana i
l’estructura interna. Amb tot, les reformes han conservat la barana del balcó de ferro forjat del segle XVIII, del primer
pis, que esdevé un dels pocs exemples complerts del treball de forja vallenc d’aquell segle aplicat a aquests elements
de les façanes. En aquest cas, es tracta d’un model de barana profusament decorat que no és habitual a Valls, i que a
més de l’habitual motiu religiós central, en presenta d’altres astrals, també amb una connotació religiosa.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuración urbana”. A Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
SECALL GÜELL, G. (1984). “Ornamentacions en ferro, als portals, als balcons i a les finestres de Valls”. A Cultura,
Nº431, AAEET, Valls.
SECALL GÜELL, G. (1989). Els antics carrers de Valls. Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

39. BPU / CARRER MURALLA DEL CASTELL 40 /

VCH-137/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ No Consolidat
Carrer Muralla del Castell 40, Valls.
353693, 4572032

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3720507CF5732B0001XD
62m²
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici número 40 del carrer de la Muralla del Castell, mostra una planta amb forma de rectangle irregular, degut a
que el petit pati que té a la part posterior presenta una planta irregular. L’immoble està distribuït en alçada en planta
baixa i dos pisos superiors, als que s’afegeix un altell sota de la coberta, endarrerit respecte a la façana, ja que hi ha un
terrat que ocupa la part de la coberta més propera a la façana.
La façana manté dos eixos compositius fixats per les obertures de la planta baixa, que li donen una estructura força
simètrica, tot i que queda lleugerament alterada amb les obertures del segon pis. Als baixos trobem, a l’esquerra, la
porta estreta d’accés a la caixa d’escales de l’edifici. Aquesta porta, de llinda recta, aixecada amb brancals i dovelles
de carreus, té una petita finestra a la part superior (per donar llum natural a l’entrada de l’escala), tancada amb una
reixa de ferro forjat ornamentada. Al costat dret hi tenim un portal d’arc rebaixat, amb brancals i dovelles de pedra, que
dóna entrada als baixos de l’edifici. El primer pis té, a l’esquerra, una finestra, i a la dreta una porta balconera amb un
balcó amb barana de ferro senzilla, mentre que en el segon pis, també trobem la mateixa distribució de finestra i porta
balconera. Però en aquest darrer cas la finestra no està perfectament arrenglerada respecte a la finestra del primer pis, i
sembla que ha estat modificada, mentre que el balcó és d’una volada més curta que la del primer pis. Totes les
obertures dels pisos superiors són de llinda recta. La façana està coronada per l’ampit del terrat, i no mostra cap tipus
de cornisa.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
1a4

PORTALADA DE PLANTA BAIXA
S. XIX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Sector: PAU-18

1.

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
VCH137
BPU
B. PARCIAL

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’estructura de pedra de la portalada de la planta baixa, que pot quedar integrada en una nova
edificació.

2.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

39. BPU / CARRER MURALLA DEL CASTELL 40 /

VCH-137/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on trobem el número 40 de la Muralla del Castell no va ser edificat fins la segona meitat del segle XIX.
Anteriorment tant sols s’hi aixecava la muralla de la segona meitat del segle XIV, mentre que els edificis d’aquest tram
del carrer de la Muralla del Castell foren aixecats damunt del vall de la muralla. La muralla medieval va ser superada al
segle XVIII amb la creació i consolidació dels ravals a extramurs, que a finals d’aquell segle encerclaven la major part
de la vila. Un dels darrers espais dels ravals que fou urbanitzat, va ser el tram de la muralla del Castell comprès entre
les escales del carrer d’en Gassó i la plaça de Sant Francesc. Els edificis d’aquest tram final del raval o muralla del
Castell foren construïts entre els anys 1851 i 1873, ocupant l’espai que hi havia entre la muralla medieval i el
mencionat carrer. La muralla es conserva pràcticament sencera darrera d’aquests edificis (en la majoria dels casos,
separada d’aquests per un petit pati posterior, com és el cas del número 40), i serveix de mur de contenció dels patis
interiors de les cases del carrer de Sant Antoni i del carrer d’en Bosch. Concretament, el número 40 de la Muralla del
Castell, va ser construït en aquelles dècades de la segona meitat del segle XIX com a habitatge d’una o dues famílies
pageses o menestrals.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001): L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.

3.

SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

40. BPU / BOTIGUES /

VCH-B/

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM (ED50):

DADES URBANÍSTIQUES
43 1613
SÒL URBÀ
1.Carrer Sant Antoni, 78. Valls.
2.Plaça del Blat, 10. Valls.
3.Carrer la Cort, 12. Valls.
1.353620, 4571932
2.353350, 4572013
3.353439, 4572012

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vàries

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ
1.3619214CF5731H0001KR
2.3420801CF5731G0001RK
3. 3420323CF5732A0001DR
--PRIVADA

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

EMPLAÇAMENT 1/2000

ARQUITECTÒNIC
VCH-B
BPU
A. INTEGRAL
---

1. Lampisteria. Carrer de Sant Antoni 78.

RAONS CATALOGACIÓ:
Amb aquesta catalogació es volen protegir els trets distintius de comerços vallencs, en funcionament o no, que
mantenen els trets estètics característics de l’època en que es van obrir. Es vol mantenir d’aquesta manera la memòria
social i col·lectiva.
1. Lampisteria. Sant Antoni 78.

ELEMENTS PROTEGITS:
1.

Es protegeix íntegrament el rètol de la lampisteria, la reixa i la portalada de fusta.

2.

Es protegeix el parament enrajolat negre, la marquesina, el rètol i la porta d’accés a l’establiment.

3.

Es protegeix la fusteria i el parament de vidre, el rètol, la gamma cromàtica actual. Es protegeixen els
elements d’origen que puguin quedar a l’interior.

2. Monné. Plaça del Blat 10.

En el cas d’obertura d’altres establiments aquests hauran de mantenir i integrar els elements protegits.

2. Ca Monné. Plaça del Blat.

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
3. Perruqueria. Carrer de la Cort.

3. Perruqueria. Carrer de la Cort 12.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

40. BPU / BOTIGUES /

VCH-B/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

41. BPU / ARC GÒTIC MITGERA /

VCH88/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni, 39 – Carrer Peixateria, 25. Valls.
353492, 4571951

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3519903CF5731G0001TK / 3519933CF5731G0001PK
--PRIVADA

ARC GÒTIC MITGERA
S.XIII-XV / Medieval
Element concret
----Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Conjunt de dos arcs gòtics situats a la planta baixa i la primera planta de la mitgera entre el carrer de la Peixateria 25 i
el carrer de Sant Antoni 39.

1.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH88
BPU
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
3.

RAONS CATALOGACIÓ:
Estructura medieval
ELEMENTS PROTEGITS:
Arc gòtic de la paret mitgera
4.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

41. BPU / ARC GÒTIC MITGERA /

VCH88/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

42. BPU / ARC GÒTIC MITGERA /

VCH86/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni, 20. Valls.
353422, 4571910

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3419113CF5731G0001ZK
--PRIVADA

ARC GÒTIC DE LA PARET MITGERA
S.XII-XIV / Medieval
Edifici entre mitgeres
----?
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Edifici d’origen medieval que presenta una aparença exterior del segle XIX. En el seu interior es conserva un arc gòtic
situat a la paret mitgera entre les edificacions del carrer de Sant Antoni 20 i 22.
L’arc forma part d’un edifici d’origen medieval, que ha patit diverses transformacions al llarg dels segles. Aquest
immoble (i amb ell l’arc) data dels segles XIII-XIV, i des dels seus inicis i fins fa unes dècades ha fet funció
d’habitatge. L’edifici medieval estava format pels números 20 i 22 del carrer de Sant Antoni, però en el segle XVIII
l’immoble original fou dividit en els dos actuals i es paredà l’arc gòtic que passà a formar part de la paret mitgera. La
façana i l’estructura interna del número 20 fou modificada al llarg dels segles XIX i XX. Actualment és la seu d’una
entitat: la Societat Coral Aroma Vallenca.
Bibliografia

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1a2

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH86
BPU
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C7. CARRER DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Estructura medieval
ELEMENTS PROTEGITS:
Arc gòtic de la paret mitgera

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

42. BPU / ARC GÒTIC MITGERA /

VCH86/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

43. BPU / FONT DE FERRO /

VCH70/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Tomàs Caylà. Valls.
353264, 4571865

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ
La font de Ferro està situada al carrer de Tomàs Caylà, entre el carrer del Mur i el de l’Església, en una de les entrades
històriques de Valls des del Portal Nou. La font actual és de pedra artificial, amb una sola canella. La font, que presenta
una estructura similar a un obelisc, estava coronada per una farola des dels anys cinquanta, que ha estat substituïda
per un coronament arrodonit.
Aquesta font ha estat tornada a posar al seu lloc després d’uns anys d’absència arran de les obres del carrer. En un
principi comptava amb una pica de ferro circular (d’aquí ve el seu nom), que va desaparèixer l’any 1950. La font
original datava dels volts de 1900 i tenia dos canelles o sortidors. Aquesta font abastia d’aigua a moltes famílies dels
carrers propers que no tenien pou propi. L’any 1959 se’n va fer una de nova de pedra artificial de l’obrador de la vídua
del Sr. Agustí Rodon, que no conserva el valor funcional de la original, ja que avui dia és merament ornamental.
L’última restauració duta a terme durant la segona dècada del present segle n’ha alterat la imatge original.

1.

Josep Maria Vives Castellet (Valls 1888-1954)

Arquitecte:
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DE FERRO
1951 / Contemporània
--Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

EMPLAÇAMENT 1/1000

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xi

Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.

GESTIÓ:

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

CATALOGACIÓ

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

CAP
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.03
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
VCH70
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BPU
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A. INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

Arxiu històric de la Demarcació de Tarragona del CoAC. Fons Vives.

2.
INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

43. BPU / FONT DE FERRO /

VCH70/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

44. BPU / FONT DE LA PLAÇA DE LES ESCUDELLES /
LOCALITZACIÓ

VCH107/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de les Escudelles. Valls.
353442, 4571885

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

FONT DE LA PLAÇA DE LES ESCUDELLES
1956 / Contemporània
--Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Font ubicada aproximadament a la part central de la plaça de les Escudelles. Es tracta d’una font d’una sola canella.
Presenta una estructura força senzilla i té l’aspecte d’un cub de grans dimensions, coronat per l’escultura d’un nen
sobre un caragol gegant.
A la plaça de les Escudelles hi ha hagut diverses fonts. La més antiga que està documentada n’és una font de pedra
adossada en un dels edificis de la plaça, que els veïns van aconseguir treure l’any 1916 per substituir-la per una de
més moderna. La font actual és fruit de diverses remodelacions que, des de l’any 1955, tot i que la coronació de la
figura d’un nen sobre un cargol gegant és fruit del disseny d’una font que es va posar el 1941 de mans del llavors
arquitecte municipal Josep M. Vives i Castellet. Actualment, també s’aprofita l’entorn de la font per allotjar-hi una placa
commemorativa als vallencs que van perdre la vida en camps d’extermini nazis.

1.

Bibliografia
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xi

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

GESTIÓ:

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

--CAP
TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC
VCH107
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

44. BPU / FONT DE LA PLAÇA DE LES ESCUDELLES /

VCH107/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

45. BPU / FONT DEL CARRER DE LA CORT /

VCH23/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Cort – Carrer Peixateria. Valls.
353346, 4571824

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT DEL CARRER DE LA CORT
S. XX / Contemporània
Font
Font
Bo
-----

L’any 1986, quan el carrer de la Cort es va convertir en carrer mig peatonal, es col·locaren jardineres i una font de ferro
colat decorada, amb dues canelles a banda i banda, entre l’enllaç del carrer de la Cort i la costa de la Peixateria, que a
l’igual que la de la plaça de l’Oli també disposa d’il·luminació amb un fanal a sobre de la mateixa.
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.

1.

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

DADES URBANÍSTIQUES

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xi

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

INTERVENCIONS
--CAP
TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC
VCH23
BPU
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
C5. CARRER DE LA CORT

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

2.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

45. BPU / FONT DEL CARRER DE LA CORT /

VCH23/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

46. BPU / FONT DEL MUR /

VCH134/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de Sant Antoni – carreró del Mur, Valls.
353657, 4571954

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

FONT DEL MUR
S. XX / Contemporània
Element Concret
Font
Font
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Petita font de ferro situada al carreró sense sortida que hi ha a l’enllaç del Carrer de Sant Francesc i el de Sant Antoni,
abans d’arribar a la plaça de Sant Francesc.
Aquesta font està situada en una de les entrades històriques de Valls, la que correspon a la carretera de Barcelona.

Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CADASTRAL 1/1000 (ICC)

Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30

ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xi

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.008

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

VCH98
BPU
A. INTEGRAL
C7-CARRER DE SANT ANTONI

Els que determina el planejament vigent

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrement tot l’element

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

46. BPU / FONT DEL MUR /

VCH134/

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

47. BPU / FORNÍCULES /

VCH-F/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
1-Plaça dels Alls, 10 (Santa Anna)
2-Carrer de Sant Antoni, 9 (Sant Cristòfor)
3-Carrer de Sant Sebastià, 11 (Sant Sebastià)
4-Carrer Gonzàlez Alba, 1 (Mare de Déu dels Àngels)
5-Carrer d’en Flavià, 6 (Mare de Déu del Lladó)
6-Carrer del Pouet, 20 (Mare de Déu de la Candela)
7-Muralla del Castell,45 (Sant Joan Baptista)
8-Carrer de la Carnisseria 2 / Jueus 1 (Santa Magdalena)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

1-353549, 4572052
2-353407, 4571919
3-353546, 4571899
4-353574, 4572098
5-353451, 4571847
6-353498, 4571868
7-353682, 4572056
8-353361, 4571915

UTM (ED50):

FORNÍCULES
S. XVII - XX / Moderna-Contemporània / Mescla d’estils
Element Concret

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:

1. Fornícula 1 (Santa Anna)

1.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2. Fornícula 2 (Sant Cristòfor)

DADES CADASTRALS
1-3620408CF5732B0001SD
2-3419808CF5731G0001IK
3-3519808CF5731H0001MR
4-3521604CF5732B0001BD
5-3418806CF5731G0001IK
6-3518316CF5731H0001BR
7-3721209CF5732B00
8-3319406CF5731G0001TK

REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

---

TITULARITAT:

PÚBLICA /PRIVADA

3.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

3. Fornícula 3 (Sant Sebastià)

5.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

4.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

6.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vàries

CATALOGACIÓ
4. Fornícula 4 (Mare de Déu dels Àngels)

ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.013 (14)

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element.
El bé es vincula a la seva localització.

ARQUITECTÒNIC
VCH-F
BPU
A. INTEGRAL
Veure fitxes

7.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

8.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ No es premet el seu desplaçament

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

5. Fotnícula 5 (Mare de Déu del Lladó)

47. BPU / FORNÍCULES /

VCH-F/

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ
Les fornícules amb diverses imatges religioses es troben situades als murs d'alguns edificis de diversos carrers de
Valls. Són nínxols de petites dimensions, que recullen influències d'elements arquitectònics d'estils no uniformes (arcs
de mig punt i ogivals, capitells corintis, motllures, rajoles, ...). Les imatges són mostres característiques d'imatgeria
popular. L'interès d'aquests elements és fonamentalment tipològic.
Es tracta de petites capelles distribuïdes a diversos carrers de Valls. En alguns casos la imatge del sant es correspon
amb el nom del carrer (Sant Antoni, Sant Sebastià, Sant Pere, ...). No s'ha trobat documentació concreta que faci
referència aquests nínxols, encara que alguns d'ells (Santa Anna, Mare de Déu dels Àngels, Sant Pere, ...) apareixen
esmentats, sense datar, a l'inventari que Fidel de Mor va realitzar l'any 1927. Possiblement la realització de molts d'ells
se situaria dintre del segle XIX.

6. Fornícula 6 (Mare de Déu de la Candela)

7. Fornícula 8 (Santa Magdalena)
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48. BPU / PLAQUES COMMEMORATIVES /

VCH-P/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
1- Carrer de la Cort, 25 (Placa Commemorativa a Narcís Oller)
2- Carrer de la Cort, 38 (Placa d’Andreu Avel·lí Comerma)
3- Carrer de Sant Antoni, 53 (Placa d’Antoni Palau)
4- Carrer Carnisseria, 2 (Placa de Carles Cardó)
5- Carrer de l’Església, 21 (Placa de Francesc Galofré Oller)
6-Carrer de la Cort, 18 (Placa de Ignasi Ferrés Iquino)
7-Carrer Gonzalez alba 1 (Placa de Manuel Gonzalez Alba)
8-Carrer de la Figuereta 6-10 (Placa de la Mare Güell)
1-353457, 4572038
2-353496, 4572068
3-353531, 4571953
4-353357, 4571918
5-353285, 4571888
6-353445, 4572024
7-353573, 4572097
8-353554, 4571929

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM (ED50):

PLAQUES COMMEMORATIVES
Varis
Element Concret
Narcís Oller, Andreu Avel·lí Comerma, Antoni Palau, Carles Cardó, Francesc
Galofré Oller, Ignasi Ferrés Iquino, Manuel Gonzalez Alba, Maria Güell

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ALTRES ASPECTES:

1. Placa Commemorativa a Narcís Oller

1- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2. Placa d’Andreu Avel·lí Comerma

DADES CADASTRALS
1- 3521331CF5732A0001OR
2- 3521832CF5732B0001GD
3- 3519910CF5731H0001KR
4- 3319406CF5731G0001TK
5- 3319903CF5731G0001ZK
6- 3520501CF5732A0001UR
7- 3521604CF5732B0001BD
8-3519834CF5731H0001GR

REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

---

TITULARITAT:

PRIVADA

3- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

4- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

3. Placa d’Antoni Palau

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

4. Placa de Carles Cardó
POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vàries

5- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

6- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

6. Placa de Ignasi Ferrés Iquino
Annex 6 – Catàleg previ, PGOU 1987

RAONS CATALOGACIÓ:
Ajuden a la preservació de la memòria històrica.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la placa.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
VCH-P
BPU
A. INTEGRAL
Veure fitxes

7- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

8- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ No es permet el desplaçament
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7. Placa de Manuel Gonzalez Alba

48. BPU / PLAQUES COMMEMORATIVES /

VCH-P/
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49. BPU / LLINDES del S.XVIII /
LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

VCH-LL/
DADES URBANÍSTIQUES

43 1613
SÒL URBÀ
1.Plaça de les Escudelles, 7. Valls
2.Carrer de Sant Francesc, 49-51. Valls
3.Carrer Carniseria, 25. Valls
4.Carrer de Sant Antoni, 65. Valls
5.Carrer Santa Margarida, 7. Valls
1.353466, 4571878
2.353620, 4571932
3.353336, 4571851
4.353567, 4571962
5.353386, 4571891

1.3518604CF5731G0001BK
2.3619210CF5731H0001TR / 3619220CF5731H0001XR
3.3418630CF5731G0001BK
4.3620418CF5731H0001YR
5.3419136CF5731G0001DK
--PRIVADA

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
rt

GESTIÓ:

---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Annex 6 – Catàleg previ, PGOU 1987
ARQUITECTÒNIC
VCH-LL
BPU
A. INTEGRAL
Veure fitxes

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la llinda i els brancals de pedra.
El bé es vincula a la seva localització

1. Llinda 1732 (Plaça de les Escudelles, 7)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Llindes del segle XVIII
S. XVII-XVIII / Moderna
Element concret

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:

2.Llinda 1757(Carrer de Sant Francesc, 49-51)

DESCRIPCIÓ
1.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

3.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Plaça de les Escudelles, 7. Valls

Carrer Carniseria, 25. Valls

2.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)
Carrer de Sant Francesc, 49-51. Valls

4.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)
Carrer de Sant Antoni, 65. Valls

Llinda 1757: Llinda de fusta que dóna accés al carreró sense sortida que dóna al carrer de St. Francesc. Aquest
passatge el trobem a l’illa de cases delimitada per aquest carrer, el de Sant Antoni i el dels Bous, i servia per accedir a
la part posterior d’algunes cases del carrer de Sant Antoni. La llinda presenta al centre una orla amb la data 1757.
L’orla està flanquejada per dos elements decoratius vegetals cisellats. Aquests elements ornamentals són d’estil
barroc.La llinda s’aixeca si fa no fa a l’alçada del sostre del primer pis dels dos edificis on està encaixada. Per tal de
protegir-la dels efectes meteorològics, encaixada damunt de la llinda hi construïren una coberta de teules en forma de
barbacana a doble aiguavés (cap al carrer de Sant Francesc i cap a l’interior del carreró). Aquesta llinda ha estat
restaurada en els darrers anys.Malgrat que molts dels edificis d’aquesta illa de cases presenten un aspecte propi dels
segles XVIII i XIV, la urbanització d’aquest espai tingué lloc a partir de les darreres dècades del segle XIV i al llarg del
XV, moment en que ja estaria completament edificat.

3. Llinda (Carrer Carniseria, 25)

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

4. Llinda (Carrer de Sant Antoni, 65)

¬ No es permet el seu desplaçament

5.ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)
Carrer Santa Margarida, 7. Valls

5. Llinda Carrer Santa Margarida 7)
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49. BPU / LLINDES del S.XVIII /

VCH-LL/
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BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Valls (V)

50. BPU / ERMITA I CEMENTIRI DE STA. MAGDALENA /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Picamoixons, 65. Valls
352827, 4571986 (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
2819601CF5721H0001UM
292 m² sòl
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj

CATALOGACIÓ

---

NUMERO DE JACIMENT:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE L’ERMITA I CEMENTIRI DE SANTA MAGDALENA
Ermita i cementiri
S.XIII Medieval
S. XIX Contemporània
Fàcil
Carretera de Picamoixons, inici del barri de Santa Magdalena de Valls
Regular - Dolent
Limita amb la carretera de Picamoixons
Museu de Valls, Valls

1.

Malgrat que al llarg del segle XX s’han plantejat diverses hipòtesis pel que fa a l’emplaçament de l’antiga ermita de
Santa Magdalena (segle XIII), les darreres investigacions la situen en un espai concret, on aparentment, a més de
conservar-se part del cementiri que l’envoltava, també es conserven restes de la mateixa ermita, aprofitades com a
base per la construcció d’un nou edifici. L’indret on s’aixecava l’ermita el trobem al vessant del turó de Santa
Magdalena, a pocs metres de la carretera de Picamoixons, concretament a l’espai delimitat per la carretera de
Picamoixons, l’arrencada del camí de la Granja, el carrer del Freixa i el carreró que comunica l’arrencada d’aquell camí
amb el carrer del Freixa.
L’ermita de Santa Magdalena, consistia inicialment en una capella de petites dimensions, d’una sola nau. Al costat hi
tenia adossat un petit habitatge, la casa de l’ermità, i estava envoltada per un cementiri que estigué en ús en època
medieval. A tocar l’ermita o molt a prop d’aquesta es trobava situat l’hospital i leproseria de Santa Magdalena.
Malauradament, l’edifici de l’ermita es trobava en ruïnes a mitjans del segle XIX.
Les restes de l’ermita de Santa Magdalena foren aprofitades posteriorment, segurament a finals del segle XIX, per
aixecar un edifici d’habitatge unifamiliar. Aquest immoble que ha estat en ús fins fa unes dècades es conserva
dempeus al mateix indret on s’aixecava l’ermita i molt probablement va aprofitar els murs que es conservaven de
l’ermita per aixecar els primers metres d’alguna de les seves parets, concretament les de la meitat posterior de
l’edifici. En canvi, la meitat de l’edifici més propera a la carretera de Picamoixons, on hi té la façana, correspon a una
segona fase de la construcció d’aquest immoble, i es tractaria d’una ampliació aprofitant el terreny que hi havia entre
l’ermita i la carretera, i ocuparia part del cementiri medieval. El terreny sense edificar que queda inclòs dins la finca on
hi ha aquest edifici, també correspon a l’antic cementiri.

2.

DADES HISTÒRIQUES

OBSERVACIONS:

ANTECEDENTS:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:
DESCRIPCIÓ

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V07/

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
V07
BPU
A. INTEGRAL
---

L’ermita de Santa Magdalena la tenim documentada des de l’any 1258, tot i que probablement era més antiga. Des de
l’època medieval, el conjunt de l’ermita estava format per la pròpia capella, un edifici petit i modest d’una sola nau, on
hi havia tres altars dedicats respectivament a Santa Magdalena, Santa Llúcia i Sant Macari, i a la Verge Maria (ja
documentats l’any 1339) i l’habitatge de l’ermità, de reduïdes dimensions, que hi estava annex.
Al costat de l’ermita s’hi trobava el cementiri de Santa Magdalena, que estigué en ús al llarg dels segles XIII i XIV, on, a
més de vilatans que tenien devoció a Santa Magdalena també s’hi enterraven les persones mortes a l’hospital de Santa
Magdalena, que s’aixecava a poca distància del cementiri i de l’ermita (malauradament es desconeix la ubicació exacta
d’aquest hospital medieval). Aquest hospital de Santa Magdalena estava destinat especialment a acollir les persones
que patien la lepra, i estigué en funcionament des del segle XIII al XVII.
Aquesta ermita estava administrada per la Universitat de Valls però depenia de la parròquia de Sant Joan Baptista de
Valls. La cura, l’ordre i la neteja d’aquesta església anava a càrrec de l’ermità que hi vivia. Cal dir, que a diferència de
les altres ermites vallenques, en el cas de Santa Magdalena ens trobem que a partir de l’any 1334 els ermitans
acostumaren a ser femenins. Al llarg de l’època medieval i moderna, l’ermita de Santa Magdalena fou un indret de
devoció força arrelat entre els vallencs, que hi oferien nombroses deixes testamentàries i almoines, a més de celebrarhi una processó el mes de maig, acompanyada de festes populars i religioses. Al llarg del segle XVI, també hi anaren
algunes processons en rogativa per implorar la gràcia de la pluja.
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3.

4.

50. BPU / ERMITA I CEMENTIRI DE STA. MAGDALENA /

V07/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
Durant alguns anys de finals del segle XVI, l’ermita de Santa Magdalena va fer funcions de convent. Així, quan l’any
1579 els caputxins fundaren el seu convent a Valls, el Comú de la vila els hi va cedir l’ermita de Santa Magdalena
perquè s’hi establissin, però a l’ésser massa a prop de la vila no s’ajustava a la regla que ells tenien i aquell mateix any
es traslladaren a les ermites de Sant Llorenç i Sant Jeroni. Al cap d’uns anys, el 1582 els frares franciscans fundaren el
seu convent a Valls, i s’instal•laren a l’ermita de Santa Magdalena, on visqueren fins el 1588. En aquella data, davant
les queixes dels frares que consideraven l’indret poc sa, el Comú de la vila acordà cercar un altre allotjament, obtenint
de l’arquebisbe de Tarragona unes dependències del Castell.
En cas de l’arribada de pesta a la vila, l’ermita de Santa Magdalena fou un dels indrets on els forasters o els familiars
dels empestats hi havia de sojornar quaranta dies, tal com trobem documentat l’any 1651. Posteriorment, en els
primers anys del segle XVIII s’hi va instituir la confraria de Sant Magí. Però, lentament, al llarg del segle XVIII, l’ermita
de Santa Magdalena va anar restant cada vegada més oblidada i entrà en decadència a finals d’aquell segle. Durant la
Guerra del Francès (1808-1814) l’ermita fou abandonada i quedà sense culte, fins el punt de que, possiblement a
partir del 1809, la nau de l’ermita es convertí en el cementiri de la vila. L’antiga ermita tingué aquest ús fins l’any
1818, quan aquest cementiri fou clausurat. A partir d’aquell moment ja no es va fer cap tasca de manteniment a
l’edifici, que restà abandonat, i acabà enrunant-se al llarg de les dècades següents.
Finalment, sembla ser que les restes d’aquesta ermita foren aprofitades per aixecar l’immoble que hi fou bastit a finals
del segle XIX. Tot i que és necessari fer-hi una intervenció arqueològica per determinar els vestigis de l’ermita que es
conserven, actualment s’intueix la possibilitat de que els primers metres del mur posterior de l’edifici puguin
correspondre a un dels murs laterals de la nau de l’ermita. Cal afegir que en un dels murs de l’ampliació o segona fase
de l’edifici que s’aixeca en aquell indret, s’hi trobà fa anys una estela discoïdal, decorada amb una doble creu grega
cisellada a l’anvers, que, procedent del cementiri medieval, fou aprofitada com a material de construcció. Actualment
forma part del Fons del Museu de Valls.

5.

1. Fragment de plànol de la Batalla de Valls de la Guerra del Francès. AHCAC.
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NOTA: L’espai de l’antiga ermita i del seu cementiri, o sigui, l’edifici que s’aixeca en aquell indret i els terrenys que
formen part d’aquella finca requereixen la realització d’intervenció arqueològica abans de fer-hi qualsevol actuació
urbanística o d’enderroc o de rehabilitació de l’edifici que s’hi aixeca. Cal marcar-ho com a àrea d’expectativa

2. Zona de Santa Magdalena. Isidre Gomà / Arxiu Comarcal de l’Alt Camp

arqueològica.

7.
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51. BPU / CEMENTIRI DEL 1818 /

V92/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrers Mossèn Martí 30-34 / Blasi Vallespinosa 4-6 / Carles Cardó 9-11
353642, 4572676

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS

3626813CF5732F / 3626814CF5732F / 3626815CF5732F
3626811CF5732F / 3626812CF5732F
3626810CF5732F / 3626809CF5732F

REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

2.965m² (superfície total parcel·les i carrer Blasi Vallespinosa)

TITULARITAT:

PRIVADA / PÚBLICA

CEMENTIRI DEL 1818
XIX / Contemporània
Cementiri
Cementiri
Habitatges
-------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Actualment no hi ha cap element a la vista del que fou el cementiri parroquial i municipal de Valls del 1818 al 1862,
tret del que sembla ser bona part del mur de tancament del costat dret, transformat en un mur de separació de finques,
entre els números 34 i 36 del carrer de Mossèn Martí i els 11 i 13 del carrer de Carles Cardó. L’espai que ocupava
l’antic cementiri va ser urbanitzat a la segona meitat del segle XX, moment en el que aparegueren nombroses restes
humanes, en fer la fonamentació de les cases i edificis d’habitatges. El cementiri comprenia part de l’illa de cases
delimitada pels carrers de Mossèn Martí, de la Bòvila, de Carles Cardó (on tenia l’entrada) i de Blasi Vallespinosa,
situada a l’esquerra del mur de tancament que es conserva. La superfície del cementiri també incloïa l’espai on ara
trobem el carrer de Blasi Vallespinosa i probablement part dels edificis situats a l’altra costat de carrer. Qualsevol
intervenció que es faci a l’espai de l’antic cementiri, comporta, en la majoria dels casos, la troballa d’abundants restes
humanes.

1.

DADES HISTÒRIQUES
ORTOFOTOMAPA 1/10000 (ICC)

A Valls es continuà enterrant al cementiri parroquial de l’església de Sant Joan (segle XVI) fins els primers anys de la
Guerra del Francès (1808-1814) quan, en un moment indeterminat d’aquest conflicte bèl·lic, les autoritats municipals,
d’acord amb el rector i la comunitat de preveres de la parròquia, decidiren traslladar el cementiri a l’ermita de Santa
Magdalena. Però l’emplaçament del cementiri a Santa Magdalena, no s’ajustava a la normativa vigent, fins al punt que
l’any 1818 el Governador militar i polític de Tarragona va actuar personalment perquè aquesta es complís. Amb aquest
objectiu, el 7 d’abril de 1818 vingué a Valls el Governador Carlos de España, acompanyat dels senyors Francisco
Casas de Galli i Ciriaco Garcia, quedant-s’hi instal·lats per espai d’uns dies, mentre portaven a terme, realment en un
temps rècord, la posada en funcionament d’un nou cementiri. Així, en els dies següents visitaren el cementiri de Santa
Magdalena, i pogueren comprovar que incomplia la normativa i que el seu ús era perjudicial per la salut dels vallencs,
degut a la seva proximitat a la vila i pel fet de que hi passessis mines d’aigua.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
3

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Conservació i trasllat de les restes

ARQUEOLÒGIC
V92
BPU
A. INTEGRAL
---

ELEMENTS PROTEGITS:
Qualsevol intervenció que es faci a l’espai de l’antic cementiri, comporta, en la majoria dels casos, la troballa
d’abundants restes humanes, que hauran de ser traslladades.
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2.

51. BPU / CEMENTIRI DEL 1818 /

V92/
la Xamora, al llarg de la segona meitat del segle XX, va provocar la troballa de nombroses restes humanes que
corresponien a aquest cementiri.

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
Una vegada descartat el cementiri que estava en ús, es va passar a buscar un altre emplaçament. En aquest sentit es
preguntà als metges quin era l’indret que consideraven més adequat per instal·lar-hi el nou cementiri. Tots ells
coincidiren en aconsellar la franja de terra que hi havia darrera del convent dels Caputxins, a l’esquerra del camí del
Pla, entre aquest i el torrent de la Xamora, ja que consideraven que qualsevol espai que s’escollís en aquell indret
estava ajustat a les Reials Ordres sobre matèria de cementiris i que per tant no seria perjudicial a la salut dels vallencs.
Després d’inspeccionar aquells terrenys, el Governador i el vicari de Sant Joan escolliren una peça de conreu que
estava envoltada per un mur de tancament, a excepció del costat que donava al torrent (el qual quedava a força
distància), que estava obert, i d’un petit fragment sense paret d’un dels límits laterals de la finca. Poc després, s’optà
per ampliar el cementiri, ja que consideraren que era massa reduït en funció del nombre d’habitants de la vila, i
l’engrandiren amb una altra peça de terra. El resultat fou un quadrilàter, que en part estava tancat per un mur.
El 10 d’abril, amb assistència del Governador i de les autoritats civils i religioses vallenques, va tenir lloc l’acte de
benedicció del nou cementiri, el qual entrà en funcionament, malgrat no tenir el mur de tancament completat. Aquell
mateix dia es va clausurar el cementiri de l’ermita de Santa Magdalena, i es donà ordre a l’Ajuntament d’acabar la paret
de tancament del fossar, mentre que d’altra banda, s’iniciaven els passos per destinar part del producte dels delmes
que es cobraven a la vila per a cobrir les despeses de la construcció del nou cementiri.
El Governador i el rector de Sant Joan també van prendre l’acord d’encarregar al mestre d’obres Pau Forès, l’elaboració
del projecte del nou cementiri, tot indicant-li prèviament quines havien de ser les parts d’aquest. Finalment, la tasca
del Governador i els seus acompanyants a Valls s’acabà l’11 d’abril amb el nomenament, d’acord amb el rector, del
dipositari dels cabdals que s’havien de cobrar dels eclesiàstics que percebien els delmes i d’altres contribuents que
havien d’aportar una quantitat per fer front a les despeses de la construcció del cementiri.
Al llarg dels dies següents en Pau Forès es posà a treballar en el plànol i alçat del cementiri i en l’elaboració del
pressupost de les obres que hi havia de fer. El 26 d’abril l’acabava, donant un resultat que s’ajustava molt a les
condicions que li havien fixat el Governador i el rector pel que fa a l’aspecte i distribució del cementiri. Així, el plànol
ens mostra un gran rectangle, que presenta un afegit irregular a l’extrem inferior dret, el qual corresponia a l’espai
destinat a ossera. La resta del cementiri estava estructurat en base a uns camins que el travessaven de costat a costat
passant pel centre, on hi havia la creu, i per un camí que separava la paret de tancament de la resta del cementiri.
Aquesta trama de camins emmarcava quatre grans espais més o menys rectangulars, que feien funció de fossars per
enterrar-hi els difunts. Finalment, la paret del fons estava destinada als nínxols. Aquests presentaven un porxat al
davant i emmarcaven a costat i costat la capella que s’aixecava a la part central d’aquesta paret. La capella era de
planta més o menys circular, amb contraforts que l’envoltaven i coberta coronada per una cúpula. A la part posterior hi
havia l’espai destinat a sagristia.
Però malauradament no disposem de suficient informació per saber amb certesa fins a quin punt es portà a terme el
projecte que presentà el mestre Pau Forès. No hi ha altres notícies que ens parlin de la capella ni dels nínxols d’aquell
cementiri. L’única descripció posterior d’aquell fossar la trobem al Diccionari Geogràfic de Madoz, que en la dècada
del 1840 el definia com un quadrilàter tancat per parets baixesen parlava amb els següents termes: “el cementerio,
situado a ¼ de hora al NE de la población, es un cuadrilátero circuido de paredes bajas y e parcialment enderrocades.
Per tant, és molt probable que d’aquell projecte del 1818 només es limitessin a acabar la construcció del mur de
tancament del cementiri, separar els espais i potser construir part dels nínxols..
Malgrat que aquell cementiri només fos poca cosa més que un espai tancat, s’hi continuà enterrant fins ben entrada la
segona meitat del segle XIX, quan tingué lloc la construcció del darrer cementiri de la nostra ciutat, en un indret més
allunyat del nucli urbà, a tocar de la carretera del Pla. L’actual cementiri vallenc fou inaugurat l’any 1862, efectuant-s’hi
el primer enterrament l’1 de gener del 1863. Pel que fa al cementiri anterior, es traslladaren part dels enterraments
(segurament tan sols els dels nínxols i potser alguns dels més superficials de les fosses, que tinguessin les tombes
ben identificades) al nou cementiri, i aquelles terres tornaren a l’ús agrícola, mantenint al subsòl les restes de la
majoria de les inhumacions efectuades en aquell cementiri entre 1818 i 1862. L’urbanització d’aquella part del barri de

Bibliografia
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1919.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
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Catastre 1955

52. BPU / CASA PONT COSTA DEL PORTAL NOU /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou, 14. Valls.
353196, 4571852

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3219125CF5731G0001EK
27 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

CASA PONT A LA COSTA DEL PORTAL NOU
S. XVIII-XX
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES

El número 14 de la Costa del Portal Nou, és un edifici d’habitatges en una casa pont situada entre mitgeres, amb la
façana principal encarada al carrer de la Costa del Portal Nou, i la posterior al pati interior de l’illa de cases De planta
aproximadament rectangular, consta de planta baixa i tres pisos superiors. La coberta, consistent en una teulada de
teules, és a un sol aiguavés, que va descendent cap a la façana principal.
La planta baixa està majoritàriament ocupada pel pas de la casa pont, a excepció del reduït espai per on ascendeixen
les escales que comuniquen amb els pisos superiors, el qual està adossat a la paret mitgera amb el número 16, i d’un
petit habitacle de planta quadrada, adossat a la paret mitgera del número 6, que s’aixeca damunt d’una pedra de grans
dimensions. La façana de la planta baixa presenta dues obertures: a l’esquerra una porta estreta de llinda recta que
dóna accés a les escales de l’edifici, i a la dreta un gran portal que originàriament tancava el pas de la casa pont (tal
com ens ho indica el fet de que a l’angle superior esquerre d’aquell portal encara hi hagi una frontissa de l’antiga porta
que el tancava). Els brancals del portal, fet de carreus, se sustenten sobre dos carreus de majors dimensions que la
resta, mentre que una llinda de fusta corona el portal. El sostre del passatge de la casa pont consisteix en un embigat
de fusta col·locat en paral·lel al carrer, mentre que la part posterior queda tancada per un arc rebaixat de maons que,
com en el cas de les bigues, arrenca de les parets mitgeres de les cases que hi ha als dos costats de la casa pont.
A la façana de la Costa del Portal Nou hi trobem una finestra al primer pis, un balcó amb una reixa de ferro moderna al
segon pis, i una finestra al tercer, essent les tres obertures de llinda recta. La façana està coronada per una cornisa
senzilla de rajola. La façana posterior, que dóna a l’interior de l’illa de cases, té dues finestres de diferents dimensions
a l’alçada del primer pis, una al segon, i dues més al tercer, totes elles de llinda recta.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

V12/

--CAP
TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

2.
Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
V12
BPU
B. PARCIAL
---

1.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura del pas pont (carreus, trispol
i llindes).
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
És la única casa-pont que trobem fora muralles en una de les entrades històriques de Valls (antic camí d’Alcover).
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’estructura del pont i tots els seus elements: cantonades de carreus, trispol i llindes.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

52. BPU / CASA PONT COSTA DEL PORTAL NOU /

V12/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest edifici s’aixeca a l’arrencada d’un dels camins històrics d’entrada a Valls, el camí d’Alcover que ascendia per la
Costa del Portal Nou, que inicialment, en època medieval era un tram de camí costerut que des del Portal Nou de la
muralla anava descendent fins arribar davant del pont d’en Cabré. Allí, a l’esquerra, seguint l’actual carrer de
Montserrat, hi enllaçava el camí de Tarragona (que posteriorment es desviaria cap el carrer de la Violeta i travessaria
l’actual plaça del Portal Nou per tot seguit entrar al nucli urbà pel Portal Nou de la muralla). Una vegada creuat el
torrent de la Xamora pel pont d’en Cabré i a no massa distància d’aquest, el camí s’acabava bifurcant per dirigir-se
respectivament a Alcover i a Picamoixons.
Si bé des de l’època medieval ja s’alçava un molí a la part baixa de la Costa del Portal Nou, al que s’afegiren una
adoberia i algunes cases al llarg dels segles XVI i XVII, mentre que l’any 1680 hi tenia lloc la fundació del convent de
les Religioses Carmelites Calçades de Valls, no va ser fins el segle XVIII quan s’urbanitzà la totalitat de la Costa del
Portal Nou dins el context de l’expansió fora muralles mitjançant la creació dels ravals. Així, al llarg d’aquell segle
s’aixecaren edificis (majoritàriament d’habitatges unifamiliars, però també una fàbrica d’aiguardent) en els solars que
havien ocupat antigues terres de conreu que limitaven amb la Costa del Portal Nou, fins el punt que en les darreres
dècades del segle XVIII aquest camí passà a tenir la categoria de carrer, que mantenia el nom històric de Costa del
Portal Nou.
Un dels edificis construïts en algun moment de la segona meitat del segle XVIII fou la casa pont que correspon a
l’actual número 14 d’aquest carrer. Aquest edifici sempre ha fet funció d’habitatge d’una família, però amb la
particularitat que també ha estat el pas d’accés als edificis que s’aixequen dins d’aquest extrem de l’illa de cases que
formen els actuals carrers de la Costa del Portal Nou, de la Candela i de la Muralla de Sant Antoni. Si bé ara hi trobem
edificis d’habitatges, aquest espai estava ocupat inicialment per la part posterior d’algunes cases i per magatzems de
caràcter industrial, als quals s’hi afegí, en el segle XIX, l’edifici d’una fàbrica (el qual fou enderrocat l’any 2005 i
substituït per un bloc de pisos).

3.
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53. BPU / MURALLA DE SANT ANTONI 111 /

V54/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni, 111. Valls.
353547, 4572211

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3521703CF5732B0001GD
172 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta rectangular, estructurada en alçada en planta baixa i dos pisos superiors.
La façana principal, l’única que té aquest edifici, s’aixeca al carrer de la Muralla de Sant Antoni. Presenta tres eixos
compositius, separats per quatre pilastres, amb una obertura per planta. Als baixos hi ha tres portals d’arc escarser,
amb els brancals i les dovelles de pedra. Inicialment, la porta central (decorada amb una motllura) era la principal,
mentre que el portal del costat dret estava parcialment tapiat i contenia una finestra enreixada, però la darrera
rehabilitació de la façana va deixar completament oberts els tres portals, i convertí al del costat esquerra en la porta
principal, que dóna pas a l’actual caixa d’escales, mentre que els altres dos permeten accedir als baixos de l’edifici.
Als baixos també hi trobem un sòcol de pedra, i l’arrencada de les pilastres des del rasant del carrer, les quals també
tenen el sòcol de pedra i un emmarcament d’aquest mateix material a cada costat al llarg de tota la planta baixa. Els
baixos estan separats del primer pis (la planta noble) per una cornisa amb motllures que ressegueix la façana a l’alçada
de les lloses de pedra dels balcons (que presenten les mateixes motllures que la cornisa).
Al primer pis hi trobem tres balcons amb barana de ferro forjat, que presenten dues mènsules molt ornamentades, en
el cas dels balcons laterals, i tres en el central, que és una mica més llarg que els laterals. Les portes balconeres, de
llinda recta, estan emmarcades per brancals i dovelles de pedra, que en el cas de la porta central presenta una motllura
decorativa. Damunt de les portes balconeres aquestes estan coronades per unes cornises amb motllures molt
ornamentades, que en el cas del balcó central tenen una mènsula a cada extrem. La cornisa del balcó central està
coronada per un petit baix relleu amb un cap femení, mentre que en el cas de les cornises dels balcons laterals en la
darrera rehabilitació de la façana hi col·locaren, en cadascun d’ells, un element decoratiu ceràmic que reprodueix una
serra. En el tercer pis s’hi obren tres finestres emmarcades per carreus de pedra, les dues laterals són quadrades,
mentre que la central és d’arc de mig punt. Al llarg de la façana del primer i segon pis s’estenen les quatre pilastres,
que si bé inicialment tenien les tres cares planes, en la darrera rehabilitació de la façana varen arrodonir els angles de
les pilastres des de l’alçada de la part superior de les baranes dels balcons fins arribar a la base dels capitells corintis
que les coronen. Els capitells suporten una cornisa amb motllures, de la qual arrenquen una sèrie de mènsules
ornamentades que sustenten la cornisa amb motllures d’on arrenca l’ampit que corona la façana. Aquest darrer, coronat
per una cornisa amb motllures, combina trams de mur cec amb tres trams amb balustres que coincideixen amb els
eixos verticals que fixen les obertures de la façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

MURALLA DE SANT ANTONI, 111
S. XIX / Contemporània / Neoclàssic
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 106/8072 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E.099

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V54
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11. MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de plantes de la façana.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne eixos compositius, obertures, emmarcats, elements de forja i elements
ornamentals, substituïnt materials, textures i colors actuals pels originals.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana principal i la seva estructura de plantes. Es protegeixen especialment els eixos compositius,
formalisme d’obertures, emmarcats, elements de forja i elements ornamentals.
Qualsevol intervenció requerirà de la substitució dels materials i colors emprats en la última reforma de la façana per
uns d’adequats a l’entorn i coherents amb l’arquitectura de l’edifici. Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de
plànols i documentació gràfica de conjunt i de detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.
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2.

53. BPU / MURALLA DE SANT ANTONI 111 /

V54/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on s’aixeca el número 111 de la Muralla de Sant Antoni va estar ocupat per terres de conreu fins el segle XVIII,
quan tingué lloc l’inici de l’expansió fora muralles amb la creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven i
l’aixecament d’edificis en els trams inicials dels principals camins que sortien de la vila. Així trobem que en els darrers
anys d’aquell segle ja estava completament urbanitzat el raval de Sant Antoni, l’actual carrer de la Muralla de Sant
Antoni, amb els dos costats del carrer ocupats per habitatges i magatzems, a excepció d’algun espai sense urbanitzar
al peu de la muralla, i amb l’inici dels diferents carrers que arrencarien d’aquest, cas per exemple dels carrers que avui
coneixem amb els noms del Pantà i Miralcamp (que formaven part del raval de Sant Antoni). Al llarg del segle XIX,
mentre s’acabava d’urbanitzar aquest raval, s’aixecaren nombroses fàbriques tan pel que fa a la Muralla de Sant Antoni
com al carrer del Paborde i d’altres que hi estaven a tocar, fet que va reforçar el caràcter industrial d’aquesta zona, que
combinava amb els edificis d’habitatge.
Durant la segona meitat del segle XIX, a més de les fàbriques, algunes de les famílies propietàries d’aquestes
industries hi construïren les seves cases, sovint adossades a les fàbriques corresponents. Però a més, altres famílies
benestants també escolliren aquesta zona de creixement a tocar del nucli central de Valls, per bastir-hi les seves cases
pairals, sovint amb notables façanes neoclàssiques. Aquest és el cas del número 111 de la Muralla de Sant Antoni, que
fou construït en les primeres dècades de la segona meitat del segle XIX, seguint l’estil neoclàssic. Malauradament,
aquest interessant edifici va ser completament enderrocat a inicis del segle XXI, a excepció de la façana, i aixecat de
nou. En enderrocar-lo desaparegueren, entre altres elements interessants la decoració pictòrica contemporània a la
construcció de l’edifici original, que ornamentava completament les parets de les sales nobles del primer pis que
donaven a la façana (en la que hi destacaven una sèrie d’orles que emmarcaven paisatges i diverses escenes). La
façana, que es trobava en mal estat de conservació (com el conjunt de l’edifici), va ser rehabilitada amb poc encert
mentre tenia lloc la construcció del nou immoble. Així, a tall d’exemple, desaparegueren les portes de fusta de doble
fulla originals de l’edifici; les pseudocolumnes foren modificades en arrodonir-ne els angles; s’alterà el cromatisme
original i s’afegiren nous elements decoratius ceràmics damunt del coronament de les dues portes balconeres laterals.
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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54. BPU / CA PUIG /

V38/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

353277, 4572128

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3320302CF5732A0001QR

DESCRIPCIÓ

455 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

La xemeneia que actualment trobem exempta d’altres edificacions al carrer del raval de Farigola, a tocar del torrent,
entre el mencionat carrer i l’aparcament del Barri Vell, així com la façana del número 15 del carrer del raval de
Farigola, són els darrers elements que es conserven d’un conjunt industrial del segle XIX que s’alçava en aquell indret,
i que fou enderrocat l’any 2010. Aquest conjunt estava constituït per una fàbrica, a la qual pertanyia la xemeneia
(juntament amb una altra similar, de menors dimensions, que fou enderrocada) i l’habitatge de la família industrial que
n’era propietària, del qual se’n conserva dempeus la façana.
La xemeneia, de planta quadrada, que es va fent més estreta a mesura que va guanyant alçada, està construïda
completament amb maons, mentre que en els darrers metres està envoltada per una motllura decorativa feta amb
maons. Aproximadament tan sols sobresortia la meitat de la seva alçada per damunt de la coberta de l’edifici de la
fàbrica; ja que la meitat inferior hi quedava amagada.
La façana de la casa de l’habitatge de l’industrial presenta baixos i dos pisos superiors. A la planta baixa s’hi obren tres
portals d’arc rebaixat idèntics, amb brancals i dovelles de carreus, que fixen els tres eixos de composició vertical de la
façana. En el primer pis, que corresponia a la planta noble de l’habitatge, s’hi obren tres portes balconeres de llinda
recta, amb brancals i dovelles de carreus, que donen accés a un balcó corregut que ressegueix tota la façana. El balcó
presenta sis mènsules i una barana ornamentada de ferro forjat. Del balcó arrenquen quatre pilastres de maons, una
delimitant cada extrem de la façana i les altres dues, emmarcant el balcó central, les quals fixen els límits dels tres
eixos compositius de la façana. En el segon pis s’hi obren tres finestres amb coronament sinuós, les quals estan
emmarcades per les pilastres i pels capitells clàssics que les coronen. D’aquests darrers tan sols es conserven els de
les dues pilastres laterals, mentre que els dos restants han desaparegut en aquests darrers anys, tot i que han deixat la
seva empremta a la façana. Damunt de les finestres del segon pis hi trobem el una motllura decorativa que ressegueix
la façana, suportada pels capitells de les pilastres, i, damunt d’aquesta, d’una sèrie de mènsules ornamentals de
ceràmica, que sustenten la cornisa amb motllures que corona la façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA PUIG
S. XIX
Edifici entre mitgeres
Habitatge industrial
Cap
Ruïna

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Raval de Farigola 15. Valls.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(1e)

Sector:

PMU-08

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL: PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA E101

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ANTECEDENTS:

1. Visió general

ARQUITECTÒNIC
V38
BPU
B. PARCIAL

2. Visió general

¬ Es permet la remunta reculada respecte el carrer Raval de Farigola.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es conserva la catalogació però es rebaixa a BPU donat que només queda la façana de l’edificació original. Es
considera que tot i el seu mal estat aquesta no ha perdut els valors per la qual va ser catalgogada.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la façana i tots els elements que la configuren.
Es protegeix íntegrament la xemeneia.

3. Detall 1
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54. BPU / CA PUIG /

V38/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DADES HISTÒRIQUES
El raval de Farigola, l’antic camí de Montblanc, i els espais del seu voltant han estat des d’època medieval un dels
principals punts de la ciutat on es concentraven les activitats relacionades amb la indústria de la pell (fins fa pocs anys
encara hi existien algunes adoberies en funcionament). I no tan sols això, sinó que des de començaments del segle XIV
tenim documentada l’existència de tres molins hidràulics: dos d’ells (un de draper i l’altre fariner) a tocar del pont de
Farigola, i un tercer (fariner), a la Font d’en Bosch. A més, a partir del segle XVIII i fins la segona meitat del segle XX
també s’hi van instal·lar fàbriques d’aiguardents i de licors, d’activitats relacionades amb la indústria del tèxtil i amb la
indústria de la pell, que a més d’establir-se al carrer del raval de Farigola, anaren ocupant espais dels carrers del
Paborde i de Sant Benet a mesura que s’anaren urbanitzant al llarg del segle XIX.
La xemeneia i la façana que s’aixequen al número 15 del carrer del raval de Farigola pertanyia a l’antiga adoberia de Ca
Puig, que ocupava el tram final del costat esquerra del raval de Farigola (abans de creuar el pont de Farigola) i tenia
una interessant façana lateral (actualment enderrocada) que s’aixecava immediatament al damunt del mur de contenció
del torrent de la Xamora. L’espai on s’aixecava la fàbrica i l’habitatge dels Puig, ja estava ocupat per un o diversos
edificis d’ús industrial en les primeres dècades del segle XIX. Possiblement, l’adoberia dels Puig va aprofitar part dels
murs d’aquells edificis anteriors, quan, en les primeres dècades de la segona meitat del segle XIX, va adquirir
l’estructura i l’aparença que mostrava abans del seu enderroc. Pel que fa a la casa dels Puig, aquesta, com en altres
casos d’habitatges d’industrials vallencs del segle XIX, la construïren annexa a la fàbrica en els primers anys de la
segona meitat d’aquell segle.
La fàbrica de Josep Puig es dedicava inicialment a pells blanques i de color seguint els mètodes tradicionals, però a la
dècada dels anys vint del segle XX es convertí en la primera adoberia vallenca que començà a aplicar el sistema de
l’adob al crom. Amb el nou sistema la fàbrica produïa adob fi, i va obtenir gran fama i prestigi amb l’adob brillant
blanc. L’antiga fàbrica de Ca Puig, que més endavant va canviar de nom i es va dir Fàbrica d’Adobs al Crom Vidal, va
continuar en funcionament fins els darrers anys del segle XX. Pel que fa a l’antic habitatge dels Puig, feia dècades que
estava deshabitat i havia acabat arruïnant-se parcialment.

4. Detall 2

Bibliografia:

5. Detall 3

FONOLL , JM. (2006). “La fabricació de pell adobada a Valls”. A Cultura, Nº667, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, Nº658, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Imprenta La Catalana.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

6. Xemeneia
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55. BPU / COSTA DEL PORTAL NOU 4 /

V13/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou, 4. Valls.
353218, 4571861

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3219121CF5731G0001DK
162 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 4 de la Costa del Portal Nou, és un edifici d’habitatges, entre mitgeres, amb una única façana encarada al
carrer de la Costa del Portal Nou. De planta aproximadament rectangular, consta de planta baixa i tres pisos superiors.
La coberta és nova, fruit d’unes obres de rehabilitació que estan aturades de fa uns anys. Actualment presenta un terrat
a la part més propera a la façana i tot seguit un altell amb coberta de teula a doble aiguavés, i tot seguit un segon terrat.
La façana segueix tres eixos compositius verticals amb una obertura a cada planta. Als baixos hi tenim, d’esquerra a
dreta, una porta estreta de llinda recta per al pas de persones, que actualment comunica amb la caixa d’escales, però
que molt probablement és fruït d’una reforma feta en algun moment del segle XX, ja que aquesta porta no encaixa amb
la resta d’obertures dels baixos i segurament es tracta d’una finestra que fou transformada en porta. Tot seguit tenim un
portal d’arc escarser, amb brancals i dovelles de pedra; una finestra de llinda recta, amb reixa de ferro; i finalment un
altre portal d’arc escarser. Si bé els dos portals són de característiques similars, mostren alguna diferència entre ells,
que ens identifiquen el primer d’aquests portals com l’antiga porta principal de l’immoble, que donava pas a la caixa
d’escales. Així, els carreus i les dovelles d’aquest portal estan més polides que les del segon, i a diferència d’aquest
darrer tenen una motllura decorativa, mentre que a la dovella central de l’arc hi ha una mènsula ornamentada que
sustenta el balcó que té immediatament al damunt, una mènsula que no existeix en el segon portal. A més, les portes
de dues fulles que tenen aquests portals (que molt probablement són les originals del moment de construcció de
l’edifici) ens indiquen clarament que el primer portal era el d’accés al conjunt de l’habitatge, mentre que la segona ho
era de l’espai de magatzem que hi havia als baixos.
En el primer pis hi ha quatre balcons amb lloses de pedra decorades amb motllures, barana de ferro forjat i portes
balconeres de llinda recta emmarcades per una faixa llisa d’arrebossat. A més, en aquest pis, sota de les capes més
modernes de pintura, s’endevina part de la decoració original de la façana. Aquesta consistia en una simulació de
carreus pintada, i tres orles de tons blavosos situades als espais que separen les quatre portes balconeres. Les orles,
situades de dalt a baix, són de diferents mides, essent la més gran l’orla central. El mal estat de conservació que
presenten, i el fet de que estiguin en gran part cobertes per capes de pintura, no ens permet descriure els motius
ornamentals que representen les mencionades orles.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

COSTA DEL PORTAL NOU, 4
S. XIX / .... / ...
Edifici entre mitgeres
Habitatge
--Dolent
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió General

2.

INTERVENCIONS
--CAP
TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:

ARQUITECTÒNIC
V13
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic i l’estructura de plantes.
¬ Rehabilitació de les façanes conservant-ne tots els seus elements.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un edifici d’habitatges que ha mantingut la tipologia pròpia del segle XIX.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme original.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i de documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’envolvent (façana i coberta) i l’estructura de plantes. Es protegeixen íntegrament tots els
elements que composen la façana (especialment els elements de forja i les portalades de fusta) i la seva textura i
cromatisme originals
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols previ i fotografies de conjunt i detall.
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3.

55. BPU / COSTA DEL PORTAL NOU 4 /

V13/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
El segon pis, que sembla correspondre a la planta noble, té un balcó corregut que ocupa la pràctica totalitat de la
façana. És un balcó de lloses de pedra decorades amb motllures, i amb el mateix model de barana de ferro dels
balcons del primer pis. Les quatre portes balconeres, de llinda recta i emmarcades per unes motllures. En el tercer pis
s’hi obren quatre finestres quadrades, totes elles emmarcades per una faixa llisa d’arrebossat com la que tenim a les
portes balconeres del primer pis. Damunt de dues d’aquestes finestres hi ha dos suports de ferro per a politges, un
dels quals, el de l’esquerra, està ornamentat. La façana està coronada per una cornisa amb motllures que sustenta
l’ampit del terrat.
DADES HISTÒRIQUES
Aquest edifici s’aixeca a l’arrencada d’un dels camins històrics d’entrada a Valls, el camí d’Alcover que ascendia per la
Costa del Portal Nou, que inicialment, en època medieval era un tram de camí costerut que des del Portal Nou de la
muralla anava descendent fins arribar davant del pont d’en Cabré. Allí, a l’esquerra, seguint l’actual carrer de
Montserrat, hi enllaçava el camí de Tarragona (que posteriorment es desviaria cap el carrer de la Violeta i travessaria
l’actual plaça del Portal Nou per tot seguit entrar al nucli urbà pel Portal Nou de la muralla). Una vegada creuat el
torrent de la Xamora pel pont d’en Cabré i a no massa distància d’aquest, el camí s’acabava bifurcant per dirigir-se
respectivament a Alcover i a Picamoixons.
Si bé des de l’època medieval ja s’alçava un molí a la part baixa de la Costa del Portal Nou, al que s’afegiren una
adoberia i algunes cases al llarg dels segles XVI i XVII, mentre que l’any 1680 hi tenia lloc la fundació del convent de
les Religioses Carmelites Calçades de Valls, no va ser fins el segle XVIII quan s’urbanitzà la totalitat de la Costa del
Portal Nou dins el context de l’expansió fora muralles mitjançant la creació dels ravals. Així, al llarg d’aquell segle
s’aixecaren edificis (majoritàriament d’habitatges unifamiliars, però també una fàbrica d’aiguardent) en els solars que
havien ocupat antigues terres de conreu que limitaven amb la Costa del Portal Nou, fins el punt que en les darreres
dècades del segle XVIII aquest camí passà a tenir la categoria de carrer, que mantenia el nom històric de Costa del
Portal Nou.
Al llarg del segle XIX s’hi aixecaren nous edificis, alguns d’ells d’ús industrial, en els darrers solars que quedaven a la
Costa del Portal Nou, o bé substituint algunes cases del segle XVIII per altres de nova planta. Aquest darrer cas fou,
molt probablement, el que correspon a l’actual número 4 de la Costa del Portal Nou, un habitatge de família benestant
construït a la part alta del carrer en alguna data de les primeres dècades de la segona meitat del segle XIX. El fet de
que la línia de la façana d’aquesta casa no acabi d’encaixar amb els edificis que té als dos costats, especialment pel
que respecta al següent habitatge tot descendent el carrer (el número 6), ja que el número 4 escurça parcialment el
retrocés de la línia de façana del carrer que fixa la façana del número 6, ens indica que l’actual número 4 fou construït
l’any 1853 o amb posterioritat a aquesta data. Ja que la línia de façana que presenta el número 4 és la que va marcar el
pla geomètric general de Valls de l’any 1851 (el primer pla general d’ordenació urbanística de Valls), el qual fou
aprovat per l’Ajuntament el mes de maig del 1853.
El número 4 de la Costa del Portal Nou va fer funció d’habitatge fins que va quedar deshabitat en les darreres dècades
del segle XX. Fa uns anys s’iniciaren uns treballs de rehabilitació que varen refer la coberta i altres part de l’immoble,
però que actualment resten inacabades.
Bibliografia
IBARRA OLLÉ, R. (1991): Valls a la segona meitat del segle XVIII segons el Reial Cadastre, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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56. BPU / HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 25b /

V26/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 25b. Valls.
353327, 4571497

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3314205CF5731C0001OT
1.046 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 25b
S. XIX-XX / Moderna / Eclecticisme
Aïllat
Habitatge
Habitatge (?)
Regular
Dins l’àmbit del PERI 3

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Vista general des de la Ctra. de Tarragona

DESCRIPCIÓ
El número 25b de la Carretera de Tarragona forma part de la primera illa de cases del mencionat carrer, que hom troba
al costat dret en entrar a Valls seguint la carretera de Tarragona. Aquesta illa, de planta trapezoïdal, està delimitada pel
carrer de la Carretera de Tarragona, per la continuació del carrer del Gas, per un camí que es dirigeix al torrent del
Catllar, tot tancant l’illa per la seva part posterior, i finalment, per les terres de conreu delimitades per marges que van
descendent cap el torrent.
L’edifici número 25b, presenta una planta aproximadament rectangular, formada per tres cossos diferents. Ocupa la
cantonada entre la continuació del carrer del Gas i el camí que delimita la part posterior de la finca. El primer cos, que
ocupa pròpiament la cantonada, i on trobem l’entrada a la casa, consta tan sols de planta baixa, mentre que els altres
dos cossos presenten baixos i un primer pis, el primer d’aquest té una coberta de teulada de teules a quatre
aiguavessos, mentre que el segon presenta una coberta a dos aiguavessos. Tot dos presenten diverses finestres
obertes als baixos i al primer pis.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(4)

Sector:

PMU-06

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V26
BPU
B. PARCIAL
---

RAONS CATALOGACIÓ:
Dóna la personalitat característica a la zona on està emplaçada. La seva posició respecta la forma radial que tenien els
camins i les hortes d’aquesta zona abans de la urbanització de la Ctra. de Tarragona.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’envolvent de l’habitatge i la seva volumetria. Es protegeixen les façanes i la relació buit ple (no s’ha
pogut accedir a la finca pel que falten fotografies de detall donat que s’han fet des del camí).
No s’ha pogut accedir a l’interior es desconeix si hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols.
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2. Vista general des del tomb del balcó

56. BPU / HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 25b /

V26/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el número 25b de la carretera de Tarragona va formar part des de l’època medieval de l’antiga
partida de les Parellades. Aquesta zona, emmarcada pels límits del nucli urbà vallenc i el torrent del Catllar, estava
ocupada per hortes i altres terres de conreu (a més d’algun habitatge), distribuïdes a cada costat d’una sèrie de camins
que arrencaven de les afores del nucli urbà, concretament de l’actual muralla del Carme i de la plaça del Portal Nou.
Els mencionats camins travessaven aquells terrenys, avançant cap el torrent del Catllar, seguint la direcció nord-oest
cap el sud-est, com és el cas del carrer de les Parellades i del mateix camí amb el que delimita per la seva part
posterior el número 25b de la carretera de Tarragona.
Lentament, a partir de les primeres dècades del segle XVIII, s’inicià la urbanització de la part més propera al nucli urbà
de l’antiga partida de les Parellades, seguint els esmentats eixos, tot aixecant cases al costat dels antics camins, com
fou el cas dels carrers del raval de Boronat i de les Parellades (tot i que en el cas d’aquest darrer, també s’acabarien
aixecant habitatges més propers al torrent). A mitjan del segle XIX, i durant les primeres dècades de la segona meitat
d’aquell segle, a més dels mencionats habitatges i de les terres de conreus, diverses famílies benestants vallenques
també s’hi construïren jardins d’esbarjo (cas, per exemple de l’antic jardí dels Gutiérrez de Pando) i diverses masies
d’estiueig.
L’edifici inicial del número 25b de la carretera de Tarragona correspon a una d’aquestes masies construïdes a les
primeres dècades de la segona meitat del segle XIX. En aquest cas concret, l’aixecaren al costat d’un camí que
antigament devia arrencar de l’actual plaça del Portal Nou, però que degut a les transformacions que va provocar la
urbanització de la carretera de Tarragona, actualment arrenca de la cruïlla del carrer de Martí d’Ardenya amb un camí
antic que comunicava el camí de les Parellades amb l’actual carrer del Gas i de la carretera de Tarragona. L’illa de
cases en qüestió estava encerclada per un mur de tanca, i cap a l’any 1880 comprenia diverses finques, separades per
un mur. Tres de les finques tenien edificis, dels quals tan sols se’n conserven dos: els que corresponen als números
25b i 29 de la Carretera de Tarragona.
A mitjan del segle XIX, la posada en funcionament de la nova carretera de Tarragona, que havia de substituir l’antic
camí medieval a Tarragona, que passava pel paratge dels Molins, va modificar l’eix històrics de l’urbanització d’aquella
part de l’antiga partida de les Parellades. L’aixecament d’edificis al llarg de la carretera, iniciada a finals dels anys
setanta del segle XIX, seguint l’eix de sud a nord, va alterar la direcció històrica de la urbanització, que a partir
d’aquells anys va estar fixada per la nova carretera i pels carrers que neixin als seus costats. Així, durant les darreres
dècades del segle XIX i les primeres del XX, s’aixecaren magatzems i altres edificis industrials al llarg de la major part
de la façana de la Carretera de Tarragona de l’illa de cases on trobem el número 25b.
Centrant-nos en l’edifici del número 25b de la Carretera de Tarragona, aquest pertany a la família Ribé, com a mínim
des de les primeres dècades del segle XX. De fet, al llarg del segle XX ha patit importants modificacions i ampliacions
respecte a l’edifici inicial. Aquest tan sols corresponia al cos central de l’actual edifici, i mostrava una aparença força
diferent de la que presenta actualment. Així, si bé estava format per baixos i primer pis, amb finestres obertes a les
quatre façanes, la coberta consistia en un terrat envoltat per un ampit amb balustres. En una fotografia de finals dels
setanta o d’inicis dels anys vuitanta del segle XIX, també s’intueix la possible existència d’un terpe davant de la façana
que estava encarada a la carretera de Tarragona. Les façanes estaven decorades amb franges pintades de diferents
colors i simulacions de finestres. Una mostra d’aquesta decoració encara es conserva a la façana posterior de l’edifici
actual.
Uns anys més tard, ben entrat el segle XX, l’edifici va patir diverses ampliacions i modificacions, que li conferiren
l’aspecte que presenta actualment.
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

FRANCISCO SÁNCHEZ / AMV Col·lecció Gabriel Secall
1. Primera vista panoràmica (parcial) de Valls des del Tomb del Balcó presa els anys 70 del segle XIX.
En primer terme, a la part esquerra de la imatge davant dels jardins de l’Hort de Pando, veiem l’edificació.
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57. BPU / HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 29 /

V27/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona 29. Valls.
353350, 4571463

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 29
S. XIX-XX / Moderna / Eclecticista-Racionalista
Aïllat
Habitatge
Habitatge (?)
Regular
Dins l’àmbit del PERI 3

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

3314203CF5731C0001FT
2.185 m² sòl
PRIVADA

1. Vista general des de la Ctra. de Tarragona

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS:

El número 29 de la Carretera de Tarragona forma part de la primera illa de cases del mencionat carrer, que hom troba
al costat dret en entrar a Valls seguint la carretera de Tarragona. Aquesta illa, de planta trapezoïdal, està delimitada pel
carrer de la Carretera de Tarragona, per la continuació del carrer del Gas, per un camí que es dirigeix al torrent del
Catllar, tot tancant l’illa per la seva part posterior, i finalment, per les terres de conreu delimitades per marges que van
descendent cap el torrent.
De fet, la finca número 29 conté dos edificis, un que té façana a la carretera de Tarragona, mentre que l’altre es troba a
l’interior de l’illa de cases, limitant amb el mur posterior d’aquesta. D’ambdós edificis, el que ens interessa és el que
es troba dins l’illa de cases, al qual s’accedeix des de l’edifici que dóna a la carretera de Tarragona, tot i que en el mur
posterior de la finca, a tocar de l’edifici, hi trobem una altra porta que dóna al camí que tanca l’illa de cases per la part
posterior. L’edifici presenta una planta trapezoidal, formada per dos cossos diferents, i s’aixeca adossada al mur
posterior de la finca, El primer cos està format per baixos, amb un porxat al davant, i dos pisos superiors. Presenta
dues parts diferenciades, la primera correspon a la façana principal, on hi ha el porxo, presenta finestres obertes a la
façana principal, i d’altres de tapiades a la façana lateral esquerra, i està coberta per una teulada a doble aiguavés, que
a la façana principal mostra un coronament sinuós amb una cornisa amb motllures. La segona part, és la posterior, que
envolta una torre quadrada que està adossada a la primera part d’aquest cos. La torre sobresurt per damunt de l’edifici,
i presenta un coronament sinuós, mentre que la resta de la meitat posterior d’aquest primer cos, té finestres obertes a
la façana esquerra i a la façana posterior, i presenta una façana a doble aiguavés. El segon cos, d’una alçada una mica
superior al primer, està adossat al costat d’aquest, presenta finestres a les tres façanes que queden lliures (la principal,
la del costat dret i la posterior) i una teulada a doble aiguavés.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(4)

Sector:

PMU-06

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

2. Vista general 2

3. Vista general des del tomb del balcó

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V27
BPU
B. PARCIAL
---

RAONS CATALOGACIÓ:
Dóna la personalitat característica a la zona on està emplaçada. La seva posició respecta la forma radial que tenien els
camins i les hortes d’aquesta zona abans de la urbanització de la Carretera de Tarragona.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’envolvent de l’habitatge i la seva volumetria. Es protegeixen les façanes i la relació buit ple (no s’ha
pogut accedir a la finca pel que falten fotografies de detall donat que s’han fet des del camí).
No s’ha pogut accedir a l’interior es desconeix si hi ha més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols i fotografies de l’estat actual.

4. Façana lateral i posterior
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57. BPU / HABITATGE CARRETERA DE TARRAGONA 29 /

V27/

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el número 29 de la Carretera de Tarragona va formar part des de l’època medieval de l’antiga
partida de les Parellades. Aquesta zona, emmarcada pels límits del nucli urbà vallenc i el torrent del Catllar, estava
ocupada per hortes i altres terres de conreu (a més d’algun habitatge), distribuïdes a cada costat d’una sèrie de camins
que arrencaven de les afores del nucli urbà, concretament de l’actual muralla del Carme i de la plaça del Portal Nou.
Els mencionats camins travessaven aquells terrenys, avançant cap el torrent del Catllar, seguint la direcció nord-oest
cap el sud-est, com és el cas del carrer de les Parellades i del mateix camí amb el que delimita per la seva part
posterior el número 25b de la carretera de Tarragona.
Lentament, a partir de les primeres dècades del segle XVIII, s’inicià la urbanització de la part més propera al nucli urbà
de l’antiga partida de les Parellades, seguint els esmentats eixos, tot aixecant cases al costat dels antics camins, com
fou el cas dels carrers del raval de Boronat i de les Parellades (tot i que en el cas d’aquest darrer, també s’acabarien
aixecant habitatges més propers al torrent). A mitjan del segle XIX, i durant les primeres dècades de la segona meitat
d’aquell segle, a més dels mencionats habitatges i de les terres de conreus, diverses famílies benestants vallenques
també s’hi construïren jardins d’esbarjo (cas, per exemple de l’antic jardí dels Gutiérrez de Pando) i diverses masies
d’estiueig.
L’edifici inicial del número 29 de la carretera de Tarragona correspon a una d’aquestes masies construïdes a les
primeres dècades de la segona meitat del segle XIX. En aquest cas concret, l’aixecaren al costat d’un camí que
antigament devia arrencar de l’actual plaça del Portal Nou, però que degut a les transformacions que va provocar la
urbanització de la carretera de Tarragona, actualment arrenca de la cruïlla del carrer de Martí d’Ardenya amb un camí
antic que comunicava el camí de les Parellades amb l’actual carrer del Gas i de la carretera de Tarragona. L’illa de
cases en qüestió estava encerclada per un mur de tanca, i cap a l’any 1880 comprenia diverses finques, separades per
un mur. Tres de les finques tenien edificis, dels quals tan sols se’n conserven dos: els que corresponen als números
25b i 29 de la Carretera de Tarragona.
A mitjan del segle XIX, la posada en funcionament de la nova carretera de Tarragona, que havia de substituir l’antic
camí medieval a Tarragona, que passava pel paratge dels Molins, va modificar l’eix històrics de l’urbanització d’aquella
part de l’antiga partida de les Parellades. L’aixecament d’edificis al llarg de la carretera, iniciada a finals dels anys
setanta del segle XIX, seguint l’eix de sud a nord, va alterar la direcció històrica de la urbanització, que a partir
d’aquells anys va estar fixada per la nova carretera i pels carrers que neixin als seus costats. Així, durant les darreres
dècades del segle XIX i les primeres del XX, s’aixecaren magatzems i altres edificis industrials al llarg de la major part
de la façana de la Carretera de Tarragona de l’illa de cases on trobem el número 29.
L’edifici que trobem a l’interior de la finca del número 29 de la Carretera de Tarragona, va ser aixecat per una família
benestant vallenca en algun moment de les primeres dècades de la segona meitat del segle XIX. L’aparença i estructura
original d’aquest edifici es pot observar en una fotografia de finals dels setanta o d’inicis dels anys vuitanta del segle
XIX. Així trobem que l’edifici original era de planta més o menys rectangular i comprenia la meitat del primer cos de
l’immoble actual, concretament la meitat que dóna a la façana principal. A més, adossada al mig de la façana posterior
de la casa també s’hi aixecava la torre de planta quadrada, que encara es conserva. L’edifici tan sols comptava amb
planta baixa i un pis superior, en els que s’hi obrien finestres a les diferents façanes, concretament dues a cada pis de
les dues façanes laterals, i tres als de la principal, dels quals l’obertura central de la planta baixa corresponia a la porta
d’entrada a la casa. Malauradament no comptem amb imatges que ens permetin comprovar si la façana posterior
també comptava amb finestres. Totes les finestres, i la porta, eren d’arc de mig punt, i estaven emmarcades per una
motllura decorativa (que en el cas de les finestres, també emmarcava el seu ampit). Les façanes estaven decorades
amb diferents franges pintades que emmarcaven l’espai on s’obrien les finestres, mentre que també hi havia unes
simulacions de motllures pintades, que separaven la planta baixa del primer pis. La coberta consistia en un terrat,
envoltat per un ampit amb balustres de ceràmica. La torre, que aparentment corresponia a la caixa d’escales,
presentava finestres obertes a l’alçada del terrat de la resta de l’edifici, a excepció de la façana que donava al terrat, on
s’obria una porta que permetia accedir-hi. La torre estava coronada per un terrat envoltat per un ampit que simulava una
mena de merlets.

L’aspecte que mostraven les façanes de l’edifici original s’ha conservat a la façana esquerra de la casa actual. Si bé les
antigues obertures estan tapiades, aquestes s’hi reconeixen perfectament, així com les restes de la decoració pintada
de la façana, i la barana amb balustres del terrat. A aquesta darrera no s’hi pot accedir, ja que immediatament al seu
darrera la casa ha crescut en alçada, en augmentar-la amb un segon pis. L’edifici ha patit importants modificacions i
ampliacions des de les primeres dècades del segle XX. Així, en primer lloc s’aixecà la part posterior del primer cos de
l’edifici, en l’espai que quedava entre la casa inicial i el mur de tancament posterior de la finca. Posteriorment, ben
entrat el segle XX, hi afegiren el porxo que hi ha adossat al davant de la façana principal, augmentaren en un pis
l’alçada de l’immoble original, eliminant el terrat antic, col·locaren les cobertes actuals tan a aquella part de l’edifici
com a la torre, i aixecaren el segon cos de l’edifici, que està adossat al costat del primer, conferint-li finalment
l’aspecte actual.
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Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

FRANCISCO SÁNCHEZ / AMV Col·lecció Gabriel Secall
1. Primera vista panoràmica (parcial) de Valls des del Tomb del Balcó presa els anys 70 del segle XIX.
En primer terme, a la part central-dreta de la imatge, veiem l’edificació.
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58. BPU / CA BARRAU /
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Muralla de Sant Antoni, 1. Valls.
353227, 4571863

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3219120CF5731G0001RK
176 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’edifici de Ca Barrau, destinat en origen a magatzem i habitatge, s’aixeca entre mitgeres a la cantonada que formen el
carrer de la Costa del Portal Nou i la Muralla de Sant Antoni, a l’inici d’aquest darrer carrer des de la plaça del Portal
Nou. De planta rectangular, aquest edifici consta de baixos, emprats en origen com a magatzem i un pis superior que
sempre ha fet funcions d’habitatge. La coberta consisteix en un terrat amb un ampit que fa funció de barana.
Les dues façanes presenten una composició similar, així cada extrem de la façana està emmarcat per una simulació de
pilastra coronada per un capitell senzill, que en el cas de la cantonada que separa les dues façanes, adopta una forma
arrodonida. Aquestes pilastres arrenquen des d’un sòcol que ressegueix tot l’edifici i acaben als peus de l’ampit del
terrat. A la part central dels baixos d’ambdues façanes s’hi obre una porta de grans dimensions de llinda recta,
emmarcada per una franja llisa decorativa. La porta de la façana de la Muralla de Sant Antoni (la façana principal) té a
més una cornisa decorativa formada per tres franges llises disposades damunt de la llinda, mentre que a cada costat de
la porta d’aquesta façana s’hi obren dues finestres rectangulars emmarcades per una motllura, que estan coronades per
una cornisa ornamental consistent en una franja llisa. Aquestes finestres presenten una reixa de ferro amb un disseny
molt geomètric. Al pis superior hi ha tres balcons a cada façana, amb baranes de ferro d’un disseny similar al de les
reixes de la planta baixa. Les portes balconeres són de llinda recta i estan coronades per una cornisa decorativa
idèntica a la que trobem damunt de les finestres de la planta baixa. L’excepció la trobem a la porta del balcó central de
la façana de la Muralla de Sant Antoni, la qual està coronada per una mena d’entaulament format per diverses cornises
superposades que s’encavalca amb la cornisa que ressegueix les dues façanes a l’alçada de la base de l’ampit del
terrat. Al seu torn, l’ampit, i amb ell les façanes, està coronat per una doble cornisa. A l’espai que ocupa l’ampit hi
havia esgrafiada amb grans lletres la inscripció ABONOS QUÍMICOS”, a la façana de la Muralla de Sant Antoni i
“BARRAU Y CIA” a la de la Costa del Portal Nou. A la cantonada, separant les dues parts de la frase hi ha la
representació d’un cavall al galop, que era la marca d’aquesta empresa. La darrera restauració de l’edifici, realitzada a
la primera dècada del segle XXI, ha tapat la inscripció, deixant tan sols a la vista el dibuix del cavall. El sòcol, les
pilastres, les franges que emmarquen les portes de la planta baixa i la cornisa que corona la façana són d’un color
grisós, que contrasta amb la resta de la façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

CA BARRAU
S. XX / Contemporània / Noucentista
Edifici en cantonada
Industrial - Habitatge
Habitatge
Bo
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

FITXA SERVEI PATRIMONI GENERALITAT 099/8066 (01/10/1993)

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V14
BPU
B. PARCIAL
C. AMBIENTAL
C11-MURALLA DE SANT ANTONI

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de les façanes i tots els seus elements.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.
¬ Es permet la remunta reculada respecte les dues façanes, seguint els gàlibs marcats pel planejament.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’un dels elements d’arquitectura industrial que configuren la imatge pròpia d’aquesta zona de la ciutat.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la volumetria general de l’edifici, l’estructura de plantes i la totalitat de les façanes. Es protegeixen
íntegrament les façanes i tots els seus elements, obertures i ornamentacions.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols de conjunt i detall.
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1. Visió General

2. Façana 1

3. Façana 2

58. BPU / CA BARRAU /

V14/

ALTRES DADES
Arquitecte:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Cèsar Martinell i Brunet la reforma l’any 1932

DADES HISTÒRIQUES
Aquest edifici s’aixeca a l’arrencada d’un dels camins històrics d’entrada a Valls, el camí d’Alcover que ascendia per la
Costa del Portal Nou. La part alta del carrer de la Costa del Portal Nou, així com la Muralla de Sant Antoni començà a
urbanitzar-se al llarg del segle XVIII, en el context de l’expansió més enllà de les muralles de la vila mitjançant la
creació d’una sèrie de ravals que les envoltaven. L’espai que ara ocupa Ca Barrau va ser edificat en aquell segle, quan
segurament fou ocupat per un parell d’edificis d’habitatges unifamiliars. En les primeres dècades del segle XX, la
família Barrau, que comercialitzava material fertilitzant va adquirir aquests edificis. Fins aquell moment, i des dels
darrers anys del segle XIX, aquesta empresa tenia els dipòsits d’adobs i de les matèries primeres per fabricar-los en
uns magatzems de la carretera de Tarragona, a poca distància del Portal Nou.
A finals del segle XIX o a principis del segle XX, els edificis que ocupaven l’antic número 2 de la Muralla de Sant
Antoni (l’espai sense edificar que actualment hi ha entre el carrer del Mur i la Muralla de Sant Antoni) foren substituïts
per un edifici industrial, que només disposava de baixos. Aquest edifici va passar a l’empresa Barrau i Companyia a
inicis dels anys vint del segle XX (almenys l’any 1926 ja constava com a tal). En aquells anys, la família Barrau va
construir l’actual número 1 de la Muralla de Sant Antoni seguint un projecte de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell,
destinant els baixos a magatzems de l’empresa i el pis superior a habitatge de la família Barrau. L’empresa Barrau va
romandre en aquest edifici i el veí número 2 de la Muralla de Sant Antoni fins les darreries dels anys setanta del segle
XX.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Imprenta La Catalana.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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59. BPU / MAGATZEM DE LA CARRETERA DE TARRAGONA /

V22/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MAGATZEM DE LA CARRETERA DE TARRAGONA
S. XX anys 40-50 / Contemporània
Edifici aïllat
Industrial
Magatzem
Regular
Dins l’àmbit del PERI 3
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43 1613
SÒL URBÀ
Carretera de Tarragona, 11. Valls.
353297, 4571610

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

3316805CF5731E0001BM
3.035 m² sòl
PRIVADA

DESCRIPCIÓ
Aquest magatzem s’aixeca al número 11 de la Carretera de Tarragona, on hi té l’entrada principal. L’edifici ocupa una
de les dues cantonades d’aquest carrer amb el carrer del Progrés, on s’estén la façana lateral del magatzem.
L’immoble, de planta rectangular, disposa de planta baixa i un primer pis, mentre que la coberta és a doble aiguavés.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CADASTRAL 1/2000 (ICC)

Com en el cas d’altres fàbriques i magatzems de l’antiga zona industrial de la Carretera de Tarragona, aquest magatzem
presenta una tanca d’obra, amb una porta, a l’alçada de la vorera del carrer, mentre que la façana principal de l’edifici
s’aixeca uns metres més enrere de la tanca. La façana de la carretera de Tarragona té, al centre, una gran portalada de
llinda recta, amb una finestra rectangular de grans dimensions a cada costat. En el pis superior, seguint els eixos que
fixen les obertures de la planta baixa, s’hi obren tres finestres similars a les del primer pis. Finalment, la façana
principal presenta un coronament sinuós. Pel que respecta a la façana lateral del carrer del Progrés, s’hi obren un total
de set finestres a cada pis (tot i que en el cas de la planta baixa, la darrera d’aquestes obertures, a comptar des de la
cantonada amb la carretera de Tarragona, és una porta). Probablement, l’altra façana lateral, que dóna als jardins d’una
casa, també presenta finestres, com a mínim al pis superior. Cal destacar que fa uns anys, varen tapiar parcialment
totes les finestres de la planta baixa del magatzem, deixant tan sols oberta la part superior d’aquestes.

1. Vista general des de la Ctra. de Tarragona

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(4)

Sector:

PMU-04

(continua)
2. Vista general 2

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

V22
BPU
B. PARCIAL
C10-ZONA INDUSTRIAL DE LA CARRETERA DE
TARRAGONA

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Dóna la personalitat característica a la zona on està emplaçada..
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’envolvent del magatzem i la tanca de la carretera de Tarragona.
Es protegeixen les façanes i la relació buit ple.

3. Vista general 2
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59. BPU / MAGATZEM DE LA CARRETERA DE TARRAGONA /

V22/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L’espai on ara trobem el carrer de la Carretera de Tarragona estigué ocupat per terres de conreu fins el segle XIX, quan
la construcció de la nova carretera que havia de substituir el camí medieval a Tarragona, va iniciar la urbanització
d’aquella part de l’antiga partida de les Parellades a partir de finals dels anys setanta del segle XIX. Els primers edificis
que s’aixecaren a la carretera de Tarragona, eren de tipologia industrial. De fet, aquests espai va anar acumulant
fàbriques i magatzems al llarg de les dues darreres dècades del segle XIX i els primers anys del XX, esdevenint un dels
principals espais de concentració d’activitat industrial de Valls fins les darreres dècades del segle XX, quan hi acabaren
de tancar les darreres fàbriques, o bé s’establien al Polígon Industrial.
Centrant-nos en l’edifici del magatzem, que fa xamfrà amb el carrer del Progrés, aquest fou construït a finals de la
dècada dels quaranta del segle XX, en uns terrenys que formaven part de l’hort de Pando, que, com altres terres de la
zona de la carretera de Tarragona, era propietat de la família benestant dels Gutiérrez de Pando. El magatzem pertanyia
a l’adoberia d’Enric Clols, que trobem davant per davant, a l’altra costat de la carretera de Tarragona, i estigué en
funcionament fins les darreres dècades del segle XX.

Bibliografia
MARTÍ BAGET, J. & MUSOLAS RODON, P. (2011). L’Abans. Valls. Recull gràfic 1863-1969. El Papiol: Efadòs.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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60. BPU / MOLÍ DELS ÇACELADA /

V42/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Partida Irles 27. Valls.
353326, 4572213

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3121222CF5732A0001YR
1.922 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
L’antic molí draper del raval de Farigola s’aixecava al costat dret del torrent de la Xamora, aigües avall, al peu del carrer
del raval de Farigola (l’antic camí de Montblanc), una vegada passat el pont de Farigola. Inicialment, el molí deuria
comprendre la part final del primer edifici que hom troba en creuar el pont. Avui encara s’hi conserven restes del molí
en la paret lateral dreta, que correspon al mur d’una de les façanes de l’edifici medieval. Aquestes restes consisteixen
en un reforç o contrafort de carreus construït a la cantonada; un brancal i part de l’arrencada d’una porta d’arc de mig
punt, que probablement devia ser l’entrada principal de l’edifici, i que la construcció d’una porta moderna la va mutilar
fent-ne desaparèixer més de la meitat; i finalment la mateixa paret, aixecada amb pedra lligada amb morter fins l’alçada
de l’arrencada de les dovelles de l’arc de la porta, i a partir d’aquell punt amb tàpia. En alguns fragments en que la
tàpia a quedat a la vista, es reconeix l’ús de tàpia de peu de rei, fet que respondria a una reconstrucció o a reformes
realitzades en el segle XVII. El mur d’aquesta antiga façana lateral també continua dins de l’edifici que fa de ròtula amb
el molí dels segles XVIII o XIX. A més, també es conserven els primers metres, a partir de la cantonada, de la façana de
l’antic molí que està encarada al torrent, així com el mur de la façana posterior, que limitava amb la bassa, i on molt
probablement s’hi troben els pous que permetien la caiguda de l’aigua de la bassa fins el cacau. El mur posterior de
l’edifici que fa de ròtula, també sembla d’origen medieval. Aquest darrer està aixecat parcialment amb carreus,
maçoneria i tàpia de terra. És possible que aquest edifici, o com a mínim la seva meitat posterior, també haguessin
format part del molí medieval.
A més dels baixos i del cacau, aquest molí disposava d’un pis superior (tal com indica la presència d’algunes finestres
tapiades que s’observen des de l’interior de l’edifici). Amb tot, només una intervenció arqueològica podria aportar
informació que ens permetés conèixer com era aproximadament la planta d’aquest molí i si se’n conserven més
vestigis.
Posteriorment, en els segles XVIII o XIX el molí fou ampliat a partir d’aquell punt, tot seguint el camí de Montblanc,
mitjançant la construcció, uns metres més enllà de l’edifici medieval, d’un segon molí de planta quadrada, amb quatre

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(E)

MOLÍ DELS ÇACELADA
S. XIII-XIX
Aïllat
Industrial
Cap
Ruïnes

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Sector:

PMU-09

OBSERVACIONS:

1. Visió general

2. Visió general

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC / ARQUEOLÒGIC
V42
BPU
B. PARCIAL

¬ Es permet la deconstrucció de la façana de la ròtula d’unió entre els dos edificis protegits.
¬ Es permet la deconstrucció d’elements interiors no originaris.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ amb documentació gràfica i aixecament de plànols
de l’estat actual.

RAONS CATALOGACIÓ:
És una dels pocs molins d’origen medieval que es conserven dins la trama urbana de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els murs que es conserven del molí medieval, així com els saltants d’aigua de la bassa i
l’envolvent del molí del segle XVIII.
Pel que fa a aquest últim, desconeixem l’estat del seu interior i els elements que es conserven, pel que prèviament a
qualsevol intervenció s’haurà de fer un informe arqueològic amb documentació gràfica i aixecament de plànols de
l’estat actual.

3. Cantonada 1
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60. BPU / MOLÍ DELS ÇACELADA /

V42/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
finestres d’arc de mig punt a cada costat del pis superior i teulada a doble aiguavés. Aquest fou aixecat amb l’ús de la
maçoneria, mentre que les cantonades es bastiren amb carreus d’unes dimensions molt superiors a les habituals en
les construccions medievals i d’època moderna vallenques. Tot i això, cal tenir en compte que també es podria tractar
d’una reconstrucció d’una part de l’antic molí medieval, ja que tenia la bassa justament al darrera. Una vegada més, tan
sols l’arqueologia ens en podria aclarir els dubtes.
Pel que fa al seu interior, no hi hem pogut accedir, i per tant desconeixem si es conserven estructures del molí, ho ha
estat completament transformat. Amb tot, al mur d’aquest segon molí, que està adossat a l’edifici que fa funció de
ròtula amb el molí medieval, hi podem reconèixer, a la planta baixa, dos arcs i un pilar del segle XVIII o d’inicis del XIX,
que actualment estan tapiats. Probablement aquests arcs formen part del sistema de pilars amb arcs i voltes que
devien suportar la coberta de la planta baixa, i que potser encara es conserven dins de l’edifici.
Inicialment aquest molí captava l’aigua a la resclosa del rec del Pi (la primera del torrent de la Xamora, una construcció
d’origen medieval aixecada amb carreus i pedra lligada amb morter) que arribava a la bassa del molí mitjançant la
sèquia del Pi. Posteriorment va fer ús d’altres recs que també obtenien l’aigua en altres rescloses del torrent de la
Xamora, tot i que sempre va continuar aprofitant en part el rec del Pi.
La bassa del molí, avui desapareguda, es trobava situada al costat del camí de Montblanc, en un punt més elevat que
el molí, que s’aixecava als seus peus. Si fa no fa la bassa comprenia l’espai que hi ha entre el darrer edifici de l’antiga
zona industrial del raval de Farigola i el primer del barri de la Fraternal, un espai que ara es troba en gran part travessat
per l’inici del vial que comunica el carrer de la Creu de Cames amb el pont del torrent del Sant Pou.
4. Cantonada 2
Dades històriques:
Aquest antic molí draper, juntament amb el molí fariner de l’altra riba del torrent formen el conjunt de molins del raval
de Farigola. Ambdós els trobem documentats des dels primers anys del segle XIV, tot i que probablement foren
aixecats al segle XIII. Inicialment, els dos molins pertanyien a la família Farigola, que posseïa un mas en aquestes
terres, però l’any 1307 el mas i els dos molins foren adquirits pel cavaller Guillem de Montpaó. Els Montpaó en foren
els propietaris fins l’any 1351. Poc després, el mas i els molins passaven a mans de la família de cavallers dels
ÇaCelada, que els tingué en propietat fins l’any 1389, quan vengué el mas de ÇaCelada i els dos molins a la
Universitat de Valls.
En convertir-se en una propietat municipal, el Comú de la vila va optar per trencar la unitat del mas i vendre’l repartit a
diversos vilatans. Així, en algun moment de la dècada dels noranta d’aquell segle, el molí draper fou adquirit per Joan
Voltor, membre del llinatge dels Voltor, que obtindria la propietat dels dos molins i de gran part de les terres del mas.
Aquest molí va pertànyer als Voltor fins bene entrat el segle XVII, quan passà a mans de la Confraria dels Peraires de la
llana. Però al cap d’uns anys, el Convent del Carme de Valls va adquirir aquest molí, el qual tingué en propietat fins la
desamortització del 1835.
En produir-se la desamortització del 1835, aquest molí fou venut a particulars, i va anar canviant de propietaris al llarg
del segle XIX. Va estar en ús com a molí fins les darreres dècades d’aquell segle, quan fou convertit en una adoberia
que s’ha mantingut en funcionament fins fa pocs anys.

Bibliografia:
GARCIA CAZORLA, C. & MUIÑOS VILLAVERDE, M. J. (1994). Aproximació al sector de la pell a Valls (segles XVI-XX):
la difícil transició de la manufactura gremial als tallers industrials. Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “Els antics molins hidràulics de Valls (III)”. A Cultura, número 663, Valls: AAEET.
SECALL I GÜELL, G. (1983). “Els ÇaCelada i la Creu de Cames”. Cultura, número 422, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHCAC)
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61. BPU / XEMENEIA DEL CARRER DE SANT BENET /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça Sant Jaume, 1 – Carrer de Sant Benet. Valls.
353346, 4572101

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

XEMENEIA CARRER SANT BENET
S. XIX / Contemporània
Arquitectura industrial
Industrial
--Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

V43/

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

La xemeneia que actualment trobem exempta d’altres edificacions al carrer de Sant Benet i la plaça de Jaume I, va
formar part d’una fàbrica d’alcohol enderrocada l’any 2005, juntament amb altres edificis industrials que encara es
conservaven en aquesta illa de cases delimitada pels carrers de Sant Benet i del Paborde. La xemeneia és l’únic
element que es conserva d’una illa de cases que estava majoritàriament ocupada per fàbriques del segle XIX.
La fumera, d’uns 23 metres d’alçada està construïda completament amb maons. La seva base és pràcticament
quadrada: el costat del carrer de Sant Benet té una amplada d’1,87 cm, el que està encarat al carrer del Paborde la té
d’1,84, el del raval de Farigola, d’1,83 i el del carrer Cor de Maria, d’1,81. La base de la xemeneia assoleix una alçada
considerable, aproximadament de poc menys de 10 metres i està coronada per una cornisa feta amb tres línies de
maons. En aquesta part de la fumera hi trobem l’obertura del forn, rectangular i amb arc rebaixat, que es troba
actualment tapiada (cal tenir present que en un primer moment l’ús del gas com a força motriu i més endavant, el de
l’electricitat, va deixar obsoletes i inútils en les primeres dècades del segle XX les xemeneies de les màquines de
vapor). Està encarada al carrer del Paborde, a menys de dos metres per sobre del nivell d’aquest carrer, i s’hi deuria
accedir per damunt d’una teulada que encara s’hi intuïa abans de l’enderroc de l’edifici. Seguidament de la base
quadrada la xemeneia presenta un tronc circular, de gairebé 9,5 metres d’alçada. El coronament de la fumera està
format per dues cornises de maons (la superior sobresurt més que l’altra) separades per un espai d’aproximadament
un metre de distància, damunt de la segona cornisa hi tenim el darrer fragment del tronc original de la xemeneia, que
deu mesurar uns cinquanta centímetres. A partir d’aquest punt hi trobem un afegit d’uns dos metres, efectuat en algun
moment posterior a la construcció de la xemeneia per poder-ne augmentar el tiratge.

1.

GESTIÓ:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V43
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2.

RAONS CATALOGACIÓ:
Es tracta d’unes de les restes del patrimoni industrial de finals del XIX que queda dins la trama urbana.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat del bé.
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61. BPU / XEMENEIA DEL CARRER DE SANT BENET /

V43/

ALTRES DADES

Arxius

DADES HISTÒRIQUES

Arxiu Municipal de Valls (AMV)

El raval de Farigola, l’antic camí de Montblanc, i els espais del seu voltant han estat des d’època medieval un dels
principals punts de la ciutat on es concentraven les activitats relacionades amb la indústria de la pell (fins fa pocs anys
encara hi existien algunes adoberies en funcionament). I no tan sols això, sinó que des de començaments del segle XIV
tenim documentada l’existència de tres molins hidràulics: dos d’ells (un de draper i l’altre fariner) a tocar del pont de
Farigola, i un tercer (fariner), a la Font d’en Bosch. A més, a partir del segle XVIII i fins la segona meitat del segle XX
també s’hi van instal·lar fàbriques d’aiguardents i de licors, i d’activitats relacionades amb la indústria del tèxtil, que
anaren ocupant espais dels carrers del Paborde i de Sant Benet a mesura que s’anaren urbanitzant al llarg del segle
XIX.
La xemeneia del carrer de Sant Benet pertanyia a una fàbrica d’alcohols que tenia façana al carrer de Sant Benet i al
carrer del Paborde. L’edifici industrial al qual va pertànyer aquesta fumera era una fàbrica d’aiguardents fundada l’any
1830, i que a partir del 1872 va passar a ser propietat de Joan Baptista Roca Sans, que la mantingué en funcionament
fins ben entrat el segle XX. Aquesta indústria era en el seu origen una fàbrica d’aiguardents, que inicialment es
dedicava a la destil·lació de brisa. Així, l’any 1876 disposava d’un alambic amb una caldera de 400 litres de capacitat
per aquest producte, i a diferencia de la majoria de les fàbriques d’aiguardents vallenques, en aquell any aquesta
empresa funcionava amb la força del vapor, i per tant com a mínim des del 1876 la fàbrica de Joan Baptista Roca Sans
disposava d’una xemeneia industrial. L’any 1893 constatem que l’empresa s’havia transformat en una fàbrica d’alcohol
de vi i de brisa, amb una caldera de 800 litres de capacitat, i un aparell rectificador d’alcohol amb una caldera de 1500
litres, al que s’havia d’afegir un altre aparell similar, però amb una capacitat de 5500 litres, que en aquells moments
s’estava acabant d’instal·lar a la fàbrica.
Tot i que és possible que la xemeneia industrial que es conserva al carrer de Sant Benet, hagués estat aixecada a finals
de la dècada dels vuitanta o a inicis de la dels noranta del segle XIX, el més probable és que fos la mateixa que existia
l’any 1876, a la qual haurien fet l’afegit que mostra en el seu coronament per tal de guanyar tiratge en tenir lloc el
notable augment de la productivitat de la fàbrica que tenim documentat l’any 1893. L’any 1900 el volum de producció
de l’empresa continuava mantenint-se elevat: de 2500 a 3000 litres diaris d’alcohol que s’exportaven a Tarragona i
Barcelona. Per aquelles dates la fàbrica posseïa un aparell rectificador de 8.666 litres.
L’edifici, i amb ell la xemeneia, va continuar funcionant com a fàbrica d’alcohol fins ben entrat el segle XX, tot i que en
algun moment difícil de precisar degut a la manca d’informació existent, l’antiga fàbrica va quedar dividida en dues
parts, quedant convertida en dos immobles independents. A les darreres dècades del segle, la meitat de l’edifici on
s’aixecava la xemeneia, ja estava abandonat i havia perdut la coberta
La xemeneia no acabava de lligar amb les estructures que hi havia en aquest espai, no presentava la mateixa alineació
dels murs de l’edifici i semblava afegida en un segon moment. Això seria força lògic, ja que la fàbrica va començar a
funcionar l’any 1830 i en el cas de Valls no comencem a trobar la presència de màquines de vapor associades a les
activitats industrials fins a mitjans d’aquell segle. Per tant, i tal com ens ho indica el fet de que l’any 1876 la gran
majoria de les indústries d’aiguardent vallenques encara no funcionessin amb la força del vapor sinó que ho
continuaven fent amb els alambics tradicionals, és molt possible que durant les primeres dècades d’existència
d’aquesta fàbrica, aquesta només disposés d’alambic. Més endavant, uns anys abans del 1876 (no podem saber
quants exactament), la fàbrica va començar a funcionar amb la força del vapor i per tant prèviament va ser necessari
d’aixecar-hi una fumera. La xemeneia que encara es conserva va ser construïda en un angle de la fàbrica, i per tant van
haver d’adaptar les estructures preexistents per tal de fer-la encabir.

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Fons Vives. Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, Nº658, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Imprenta La Catalana.
RIBES MATEU, D. (1998). “Aproximació a la indústria dels licors i dels anisats (segle XX)”. A Quaderns de Vilaniu, Nº.
33, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

62. BPU / XEMENEIA /

V39/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Raval de Farigola 17-19. Valls.
353188, 4571951

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3320301CF5732A0001GR
--PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

XEMENEIA DE CA PUIG
S. XIX
Xemeneia
Industrial
Cap
Regular

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

La xemeneia que actualment trobem exempta d’altres edificacions al carrer del raval de Farigola, a tocar del torrent,
entre el mencionat carrer i l’aparcament del Barri Vell, així com la façana del número 15 del carrer del raval de
Farigola, són els darrers elements que es conserven d’un conjunt industrial del segle XIX que s’alçava en aquell indret,
i que fou enderrocat l’any 2010. Aquest conjunt estava constituït per una fàbrica, a la qual pertanyia la xemeneia
(juntament amb una altra similar, de menors dimensions, que fou enderrocada) i l’habitatge de la família industrial que
n’era propietària, del qual se’n conserva dempeus la façana.
La xemeneia, de planta quadrada, que es va fent més estreta a mesura que va guanyant alçada, està construïda
completament amb maons, mentre que en els darrers metres està envoltada per una motllura decorativa feta amb
maons. Aproximadament tan sols sobresortia la meitat de la seva alçada per damunt de la coberta de l’edifici de la
fàbrica; ja que la meitat inferior hi quedava amagada.

1. Visió general

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ No Consolidat
(Vj)

GESTIÓ:

Sector PMU-08

Sector:

PMU-08

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V39
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
És una de les poques xemeneies del s.XIX que es conserven dins la trama urbana de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element.
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2. Visió general

62. BPU / XEMENEIA /

V39/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DADES HISTÒRIQUES
El raval de Farigola, l’antic camí de Montblanc, i els espais del seu voltant han estat des d’època medieval un dels
principals punts de la ciutat on es concentraven les activitats relacionades amb la indústria de la pell (fins fa pocs anys
encara hi existien algunes adoberies en funcionament). I no tan sols això, sinó que des de començaments del segle XIV
tenim documentada l’existència de tres molins hidràulics: dos d’ells (un de draper i l’altre fariner) a tocar del pont de
Farigola, i un tercer (fariner), a la Font d’en Bosch. A més, a partir del segle XVIII i fins la segona meitat del segle XX
també s’hi van instal·lar fàbriques d’aiguardents i de licors, d’activitats relacionades amb la indústria del tèxtil i amb la
indústria de la pell, que a més d’establir-se al carrer del raval de Farigola, anaren ocupant espais dels carrers del
Paborde i de Sant Benet a mesura que s’anaren urbanitzant al llarg del segle XIX.
La xemeneia i la façana que s’aixequen al número 15 del carrer del raval de Farigola pertanyia a l’antiga adoberia de Ca
Puig, que ocupava el tram final del costat esquerra del raval de Farigola (abans de creuar el pont de Farigola) i tenia
una interessant façana lateral (actualment enderrocada) que s’aixecava immediatament al damunt del mur de contenció
del torrent de la Xamora. L’espai on s’aixecava la fàbrica i l’habitatge dels Puig, ja estava ocupat per un o diversos
edificis d’ús industrial en les primeres dècades del segle XIX. Possiblement, l’adoberia dels Puig va aprofitar part dels
murs d’aquells edificis anteriors, quan, en les primeres dècades de la segona meitat del segle XIX, va adquirir
l’estructura i l’aparença que mostrava abans del seu enderroc. Pel que fa a la casa dels Puig, aquesta, com en altres
casos d’habitatges d’industrials vallencs del segle XIX, la construïren annexa a la fàbrica en els primers anys de la
segona meitat d’aquell segle.
La fàbrica de Josep Puig es dedicava inicialment a pells blanques i de color seguint els mètodes tradicionals, però a la
dècada dels anys vint del segle XX es convertí en la primera adoberia vallenca que començà a aplicar el sistema de
l’adob al crom. Amb el nou sistema la fàbrica produïa adob fi, i va obtenir gran fama i prestigi amb l’adob brillant
blanc. L’antiga fàbrica de Ca Puig, que més endavant va canviar de nom i es va dir Fàbrica d’Adobs al Crom Vidal, va
continuar en funcionament fins els darrers anys del segle XX. Pel que fa a l’antic habitatge dels Puig, feia dècades que
estava deshabitat i havia acabat arruïnant-se parcialment.
Bibliografia:
FONOLL , JM. (2006). “La fabricació de pell adobada a Valls”. A Cultura, Nº667, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (II)”. A Cultura, Nº658, Valls: AAEET.
MURILLO GALIMANY, F. (2005). “La indústria vallenca del segle XIX (i IV)”. A Cultura, Nº660, Valls: AAEET.
PEDRERO CABALLERO, E. (1900). Guía de Valls y su partido. Valls: Imprenta La Catalana.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
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63. BPU / MURS DE CONTENCIÓ DEL TORRENT DE SANT FRANCESC /

V32/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Torrent de Sant Francesc (zona Carretera de Tarragona). Valls.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

353391, 4571421

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

MURS DE CONTENCIÓ DEL TORRENT DE SANT FRANCESC
S. XVI-XIX
Infraestructura
Mur de contenció
Mur de contenció
Bo - Regular
--Zona inundable

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

1.

DESCRIPCIÓ
Murs d’uns quatre metres d’alçada aixecats amb pedra comuna lligada amb morter de calç i amb carreus a les
cantonades.
Els trobem aixecats a la riba dreta del torrent de Sant Francesc (tot i que també hi ha alguns trams a la riba esquerra),
pràcticament a tocar aquest curs d’aigua. El tram millor conservat, i que ha patit menys alteracions posteriors, el tenim
comprès entre el pany de mur que arrenca dels terrenys del darrera de l’antic convent del Carme i el pont de la
carretera de Tarragona.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Aquests murs foren aixecats per la Universitat de Valls al segle XVI, per tal de protegir de les avingudes d’aigua les
terres de conreu que limitaven amb el torrent de Sant Francesc. L’existència d’aquests murs impedia que la força de la
torrentada s’emportés part d’aquestes terres de conreu, que es trobaven a una alçada superior a la que presenta el
torrent.
Els esmentats murs han estat refets parcialment en diferents moments, tal com ens indica el fet de que a la cantonada
amb el carrer de les Parellades hi trobem a una alçada d’uns dos metres, un escut del convent del Carme amb una data
del segle XVII. La pedra d’aquest escut fou reaprofitada posteriorment (en el segle XVIII o el XIX) per refer aquella
cantonada, que estaria malmesa.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(H), (P)

GESTIÓ:

PEU - Torrents

Sector:

PEU-Torrents

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

---

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V32
BPU
A. INTEGRAL
C. AMBIENTAL
---

RAONS CATALOGACIÓ:
Murs del segle XVI. Configuren la imatge pròpia del recorregut del torrent en aquesta zona, entre la llera i els balcons.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els murs del segle XVI.
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2.

63. BPU / MURS DE CONTENCIÓ DEL TORRENT DE SANT FRANCESC /

V32/

ALTRES DADES
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Bibliografia:
MURILLO GALIMANY, F. (2001). L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història. Obra inèdita.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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64. BPU / PONT DE SANT FRANCESC /

V33/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de Sant Francesc –Polígon 11, parcel·la 9017.
Carretera Barcelona (C-246), Valls.
353715, 4571853

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A011090170000UG
--PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

PONT DE SANT FRANCESC
S. XIX / Medieval-Contemporània
Pont-Element Concret
Pont
Pont
Bo
----1.

Pont d’un sol ull, d’origen medieval, que permetia que el camí de Vilafranca i de Barcelona (l’actual carretera de
Barcelona) pogués travessar el torrent de la Xamora per accedir a Valls per l’actual plaça de Sant Francesc i el carrer
de Sant Antoni. Ha estat reconstruït en diferents ocasions, a causa dels efectes de les torrentades, i del fet de que fos
dinamitat parcialment el gener del 1939, en el context de la Guerra Civil.
El pont de Sant Francesc és un dels ponts que es construïren en el segle XIII o a començaments del XIV per travessar
un els torrents que envolten Valls. Ha estat destruït i refet diverses vegades. A tall d’exemple, aquest fou un dels ponts
que s’emportà la torrentada del 20 de setembre del 1850. L’aspecte actual és let resultat de la reconstrucció que van
fer del pont després de que l’haguessin dinamitat el 1939.

2.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

GESTIÓ:

3.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V33
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric de l’antic camí de Vilafranca.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont

4.
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64. BPU / PONT DE SANT FRANCESC /

V33/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

1. Pont de Sant Francesc al principi del segle XX.
Rozada /AMV-Fons Impremta Castells

2. Pont de Sant Francesc (carretera de Barcelona) al final dels anys cinquanta.
Agustí Gurí / Arxiu Municipal de Valls
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65. BPU / PONT DEL FERROCARRIL /

V76/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Entrada estació ferrocarril – Torrent del Catllar. Valls.
354424, 4572226

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT DEL FERROCARRIL
S. XIX / Contemporània
Pont-Element Concret
Pont
Pont
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

1.

El pont del ferrocarril que dóna accés a l’estació de Valls a la línia procedent de Sant Vicenç de Calders, és un viaducte
de cinc arcs de mig punt que permet creuar el torrent del Catllar. Cal remarcar que l’arc de cada extrem del pont, que
s’alcen damunt del talús de cada riba del torrent, presenten una alçada i unes dimensions menors que els tres arcs
centrals, que s’aixequen directament damunt de la llera del torrent.
El construïren amb pedra i morter combinat amb l’ús del maó. Aquest darrer material el trobem als arcs i les seves
voltes, als angles dels pilars, als contraforts que reforcen els pilars del primer arc de cada costat del pont, en una
motllura que ressegueix la base de la barana o ampit del pont, així com en el coronament de l’esmentada barana.
També hi trobem, en menor mesura, l’ús de carreus amb motllures com és el cas dels que coronen els contraforts a
l’alçada de la barana, i els que formen una motllura que emmarca l’arrencada dels arcs. L’estructura i aparença
d’aquest viaducte és similar a la resta de ponts d’aquesta línia construïts a la dècada dels vuitanta del segle XIX.
EMPLAÇAMENT 1/5000

2.

DADES HISTÒRIQUES

GESTIÓ:

L'arribada del ferrocarril a Valls es degué al vilanoví Francesc Gumà i Ferran, promotor de la línia de ferrocarril de Valls
a Vilanova i a Barcelona, que va convertir en realitat l’anhelada arribada del ferrocarril al nucli urbà de Valls. El 22
d’octubre del 1878 la “Compañía del Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona”, presidida per Gumà, obtingué la
concessió definitiva de la construcció de la línia, i les obres començaren immediatament al llarg del traçat de la línia.
El 29 de desembre del 1881 s’inaugurà el tram entre Barcelona i Vilanova, mentre les obres del tram fins a Valls
estaven força avançades. Aquest segona tram, i amb ell la totalitat de la línia va ser inaugurat el 31 de gener del 1883.
El viaducte del torrent del Catllar, formava part de la línia de Valls a Vilanova i a Barcelona, i fou construït en els
primers anys de la dècada dels anys vuitanta del segle XIX, i entrà en servei a partir del 31 de gener del 1883.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
F

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V76
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
3.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric de l’arribada del Ferrocarril
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont

4.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

65. BPU / PONT DEL FERROCARRIL /
ALTRES DADES

V76/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

1. El Pont del Ferrocarril que traspassa el torrent del Catllar cap a 1921.
Pere Català Pic / AMV – Col·lecció Pere Català Pic

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

66. BPU / PONT D’EN CABRÉ/

V08/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Costa del Portal Nou. Valls.
353128, 4571859

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

PONT D’EN CABRÉ
S. XIV-XIX / Medieval-Contemporània / --Pont-Element Concret
Pont
Pont
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

1.

DESCRIPCIÓ
Pont d’un sol ull que des de l’època medieval permetia que els camins d’Alcover i de Picamoixons poguessin travessar
el torrent de la Xamora per accedir a Valls pel Portal Nou. Pont aixecat amb pedra i morter. També està construït
parcialment amb maons, degut a les darreres reformes que va patir en els segles XIX i la primera meitat del XX a causa
dels efectes de torrentades i de la Guerra Civil. Te adossat un rec a un dels seus costats.
El pont d’en Cabré forma part del conjunt de ponts medievals construïts al llarg del segle XIII o a començaments del
XIV per superar els torrents que envoltaven la vila de Valls. En aquest cas, el pont ha estat destruït i refet en diverses
ocasions, tal com va succeïr a causa de l’aiguat del 20 de setembre del 1850.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

Valls: IEV.

EMPLAÇAMENT 1/2000

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(P)

GESTIÓ:

PEU-Torrents

Sector:

PEU-Torrents

2.

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
V08
BPU
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont d’origen medieval
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

66. BPU / PONT D’EN CABRÉ/

V08/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

67. BPU / FONT DE LA CARRETERA DEL PLA /

V71 /
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Carretera del Pla (col·legi La Candela), 31-33. Valls.
353774, 4572433

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT
S. XX / Contemporània
--Font
Font
Dolent
-----

Font adossada al mur que tanca el pati de jocs de l’escola Mare de Déu de la Candela. És una font que forma una
espècie de capelleta enquestada al mur que delimita l’actual complex educatiu i que es va construir per la demanda
del veïnat d’aquella zona, ja que al Font de la Manxa els queia una mica lluny per anar a buscar aigua en temps en què
encara no hi havia aigua corrent a les cases.
Bibliografia

1.

CEBRIÁN GUERRERO, Lluís i ALTÈS SERRA, Pere (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, col·lecció “Per conèixer
Valls”, núm. 1, edita Institut d’Estudis Vallencs, Valls
SECALL I GÜELL, Gabriel (1989): Els Antics carrers de Valls, edita IEV, núm. XXVI, PP. 27-30
Revista CULTURA: Les fonts de Valls i els seus encontorns. Cultura. Valls: 1978.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ÀNGEL GASOL SEÑORÓN. Un patrimoni de col·lecció Valls i l’Alt Camp.2011-2012. IEV.

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
PROTECCIÓ ACTUAL:
CATALOGACIÓ:

INTERVENCIONS
--BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.24
TIPUS DE BÉ:
ARQUITECTÒNIC
NUM:
V71
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BPU
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A.INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

67. BPU / FONT DE LA CARRETERA DEL PLA /

V71 /

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

68. BPU / FONT DEL SANT POU /

V74/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Habitatges Verge de la Candela. Valls.
353112, 4572287

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

FONT DEL SANT POU
1978 / Contemporània /
Font-Element Concret
Font
Font
Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

----PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

1.

Font d’una sola canella situada molt a la vora del llit mateix del torrent del Sant Pou. Està situada al peu del barri de la
Fraternal.
Aquesta font ha sofert diverses reformes arran dels diversos aiguats que hi ha hagut a les últimes dècades.
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, L. i ALTÈS SERRA, P. (2002): 100 fonts i safareigs de Valls. Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(P)

GESTIÓ:

PEU-Torrents

Sector:

PEU-Torrents

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.025

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
V74
BPU
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

3.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix integrament tot l’element

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

68. BPU / FONT DEL SANT POU /

V74/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

69. BPU / FONT DE SANTA MAGDALENA/

V91/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ Consolidat
Carrer del Freixa – Ctra. de Picamoixons. Barri Santa Magdalena. Valls.
352729, 4571769

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DE SANTA MAGDALENA
S. XIX-XX / Contemporània
Font
Font
Font
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Font d’una canella, situada al vessant del turó de Santa Magdalena, a tocar d’un estret vial, que passant per darrera de
l’edifici que conserva les restes de l’ermita de Santa Magdalena (el número 65 de la carretera de Picamoixons),
comunica el barri de Santa Magdalena amb la carretera de Picamoixons. La font es troba en un mur de contenció dels
terrenys del vessant del turó, on forma un espai rectangular parcialment encaixat al mur, al que s’accedeix després de
baixar dos esglaons fets amb llambordes. La font pròpiament dita ocupa la part central del mur de fons, on hi ha
encaixada una pica semicircular, sustentada per un basament en forma de columna. De la pica arrenca una fornícula
d’arc rebaixat que sobresurt del mur i que té encaixada la canella a la part central. Es tracta d’una obra senzilla, que fins
fa uns anys comptava amb la presència d’una estela discoïdal del cementiri medieval de l’ermita de Santa Magdalena,
encaixada al mur de fons, a la dreta de la font. Actualment, l’estela forma part del fons del Museu de Valls.

EMPLAÇAMENT 1/2000

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vj
3.

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

Annex 6 – Catàleg previ PGOU 1987

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
V91
BPU
B. PARCIAL
BPU V7. Ermita i cementiri de Santa Magdalena

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix el doll d’aigua, la pica semicircular i la fornícula.
Es recomana el canvi d’aixeta per una més adequada i la neteja i manteniment.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

69. BPU / FONT DE SANTA MAGDALENA/

V91/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Font pública freqüentada pels vallencs des de temps immemorials, situada gairebé a tocar de l’antiga ermita de Santa
Magdalena (documentada des del 1258). La seva aigua gaudia de gran fama, i molta gent hi anava a berenar, i hi
portava els infants que tenien poca salut. Aquesta font també fou freqüentada per gent gran que es trobava delicada de
l’estomac o bé se sentia desganada, ja que sembla que la seva aigua tenia qualitats medicinals per aquests usos.
A finals de la primera meitat del segle XX, la font de Santa Magdalena va quedar pràcticament abandonada, fins que un
grup de vallencs d’inquietuds artístiques decidiren agençar i reedificar la font pel seu compte. L’antiga font, que era
poca cosa més que una canella que rajava de la paret, fou transformada en un espai que formava una minúscula
placeta enrajolada tancada pel mur per dos dels seus costats, a la que s’accedia baixant unes escales. En el mur de
fons hi havia una capelleta amb un baix relleu en terracota de Santa Magdalena, que era obra de l’escultor Josep
Busquets. També s’hi trobaven dues rajoles pintades, i diverses torretes amb flors. La nova font fou inaugurada i
beneïda el 26 de juliol del 1959, i ràpidament tornà a convertir-se en un indret on anar a berenar. Però al cap d’uns
anys, s’escampa la notícia que aquelles aigües estaven contaminades, i la font tornà a quedar pràcticament
abandonada. Finalment, en els darrers anys del segle XX, la font va ser recuperada de nou, donant-li l’aspecte que
presenta actualment, tot i que ara està alimentada per l’aigua de la xarxa pública de Valls
Bibliografia
CEBRIÁN GUERRERO, L. & ALTÈS SERRA, P. (2002): 100 fonts i safareigs de Valls, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.

1. Zona de Santa Magdalena. Isidre Gomà / Arxiu Comarcal de l’Alt Camp

SECALL GÜELL, G. (1989): Els antics carrers de Valls, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

70. BPU / LLINDES del S.XVIII /

V-LL/
DADES URBANÍSTIQUES

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM (ED50):

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Germans Sant Gabriel, 4. Valls.
Muralla del Castell, 33. Valls.
Muralla del Castell, 31. Valls.
353700, 4572188
353671, 4572183
353667, 4572188

PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1e

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

3721210CF5732B0001GD
3622401CF5732B0001TD
3622402CF5732B0001FD
--PRIVADA

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.014
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.011
BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.010

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Llinda 1772

ARQUITECTÒNIC
V-LL
BPU
A. INTEGRAL
---

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element.
2. Llindes 1733 i 1753
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Llindes del segle XVIII
S. XVII-XVIII / Moderna
Element concret

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

LLINDA 1753 :Llinda de fusta de la portalada d’entrada d’un antic edifici d’habitatge, que actualment emmarca
l’aparador d’un comerç.
La llinda forma part d’un habitatge construït l’any 1753, en el context de l’expansió de la vila més enllà de la muralla
medieval. Aquest habitatge forma part d’un dels ravals o carrers de les muralles (en aquest cas del Castell) que
s’urbanitzaren al llarg del segle XVIII.
LLINDA 1733: Llinda de fusta de la portalada d’entrada d’un antic edifici d’habitatge.
Aquesta llinda forma part d’un habitatge construït l’any 1733, en el context de l’expansió de la vila més enllà de la
muralla medieval. Aquest habitatge forma part d’un dels ravals o carrers de les muralles (en aquest cas del Castell) que
s’anaren configurant al llarg del segle XVIII.

3. Llinda 1753

INTERVENCIONS
USOS PERMESOS:
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/1000

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. Llinda 1733

70. BPU / LLINDES del S.XVIII /

V-LL/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Fontscaldes (F)

71. BPU / CARRER DE LA FONT 13 /

F05/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font, 13.Fontscaldes.
352212, 4577367

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274415CF5727C0001OA
68 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DE LA FONT, 13. FONTSCALDES
S. XVI-XVIII / Medieval - Moderna
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El número 13 del carrer de la Font de Fontscaldes, una casa unifamiliar de planta rectangular, amb façana al carrer de
la Font, està estructurat en planta baixa (tot i que és possible que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i dos pisos
superiors, el segon dels quals correspon a les antigues golfes de la casa. L’edifici està cobert amb una teulada de
teules a dues aigües, que va descendent cap a la façana del carrer i cap a la paret de tancament posterior de
l’immoble, respectivament.
A la planta baixa de la façana hi trobem dues obertures, la de l’esquerra, correspon actualment a una finestra, però
inicialment era una porta amb brancals de pedra i llinda de fusta, que ara està parcialment tapiada i emmarca la
finestra. La porta d’entrada, de llinda recta, la trobem a la dreta de la façana. Amb tot sembla que es tracta d’una porta
força moderna i que anteriorment en el seu lloc s’hi obria una finestra. Al primer pis tan sols hi ha una finestra amb
llinda de fusta i coronament lleugerament còncau, típica del segle XVIII. Al segon pis hi ha tres finestres d’arc de mig
punt, amb impostes, que estan actualment tapiades. Damunt d’aquestes hi ha el ràfec de la teulada, també del segle
XVIII.

EMPLAÇAMENT 1/2000

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

2.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F5
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la façana, barbacana, carreus i obertures de la planta segona.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, sempre que el seu ús
així ho requereixi i sempre que es mantingui la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté gran part dels elements originals.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana i tots els seus elements originals. Especialment obertures de la planta segona, barbacana i
carreus. De l’interior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

71. BPU / CARRER DE LA FONT 13 /

F05/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
El número 13 del carrer de la Font està situat al nucli inicial de Fontscaldes, en un espai que estava edificat en època
medieval. L’origen d’aquest edifici el tenim a la casa que s’aixecaven en aquest indret en època medieval, de la que
possiblement en conservi restes. De totes maneres, l’estructura i aparença de l’edifici actual, amb la porta original de
la planta baixa, les finestres dels pisos superiors i el ràfec de la teulada correspon al segle XVIII.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

72. BPU / CARRER DE LA FONT 15 /

F04/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de la Font, 15.Fontscaldes.
352219, 4577361

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274414CF5727C0001MA
424 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DE LA FONT 15
S. XIV – XIX / Medieval - Contemporània
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El número 15 del carrer de la Font de Fontscaldes, de planta rectangular, amb un pati i diversos coberts a la part
posterior, presenta una cantonada amb aquest mateix carrer. Actualment aquesta antiga casa pairal estructurada en
planta baixa (tot i que és possible que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i un primer pis, tot i que l’empremta
que ha quedat amb la paret mitgera amb el número 13, fa plantejar la possibilitat de que hagués tingut un segon pis
que fes funció de golfes. L’immoble està cobert per una teulada de teules a dues aigües, que va descendent cap a la
façana principal i cap el pati posterior, respectivament.
De la façana principal, cal destacar el portal d’entrada, d’arc de mig punt, amb brancals i dovelles de pedra. En canvi,
les obertures, que consisteixen en finestres de llinda recta, han estat força transformades en les darreres reformes
realitzades a l’immoble. Aquestes reformes també han eliminat la cornisa o el ràfec de la teulada.

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació de l’element protegit.

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F4
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de l’arc i els brancals de l’entrada, i tots els elements medievals que pugui
tenir.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, sempre que el seu ús
així ho requereixi i sempre que es mantingui la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté l’arcada d’accés.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’arcada i els brancals de pedra de la porta d’accés i tots els elements originals de la façana.
Es protegeixen les restes medievals que pugui tenir a l’interior.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

72. BPU / CARRER DE LA FONT 15 /

F04/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
El número 15 del carrer de la Font està situat al nucli inicial de Fontscaldes, en un espai que estava edificat en època
medieval. L’origen d’aquest edifici el tenim en les cases que s’aixecaven en aquest indret en època medieval, de les
quals en conserva restes, com és el cas del portal d’entrada (tot i que també pot ser que correspongui als segles XVI o
XVII), així com segurament part dels seus murs. L’edifici correspon a una casa pairal històrica que ha sofert diverses
reformes al segle XX.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

73. BPU / CARRER DE L’ESGLÉSIA 17 /

F10/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església, 17. Fontscaldes.
352160, 4577382

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2274424CF5727C0001JA
83 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER DE L’ESGLÉSIA 17
S. XIV – XIX / Medieval – Moderna - Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

El número 17 del carrer de l’Església de Fontscaldes, correspon a l’habitatge d’una família, amb façana encarada a
aquest carrer i planta de rectangle irregular, amb la meitat posterior dreta (respecte a la façana del carrer), endarrerida
uns metres respecte a la línia que segueix la resta del mur de tancament posterior de l’edifici.
L’edifici està distribuït en una planta baixa (tot i que és possible que hi hagi cups o algun celler al seu subsòl) i dos
pisos superiors, a excepció de la part dreta de la façana, que no té un segon pis, i d’un petit terrat que hi ha damunt de
l’eix central de la façana, el qual ocupa part de l’espai del segon pis, que en aquell punt està endarrerit uns metres
respecte a la línia de la façana. A la planta baixa hi trobem, al centre, un arc de mig punt amb brancals i dovelles de
pedra, i a la dreta, una finestra de llinda recta amb reixa de ferro. Al primer pis s’hi obre una finestra de llinda recta a
l’esquerra i una altra finestra de majors dimensions que la primera, a la part central de la façana, mentre que al segon
pis tan sols hi ha una finestra de llinda recta. Totes les obertures de la façana estan decorades amb emmarcaments
pintats durant la darrera reforma d’aquesta façana, portada a terme fa pocs anys. La façana està coronada per una
cornisa senzilla, a excepció de l’extrem dret, que conserva el ràfec de la teulada del segle XVIII. Tret de l’espai on hi ha
el terrat, la coberta consisteix en teulada de teules a una aigua que va descendent cap a la façana.

EMPLAÇAMENT 1/2000

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació de l’element protegit.

CATALOGACIÓ:

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F10
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de l’arc i els brancals de l’entrada, i tots els elements medievals que pugui
tenir.
¬ Es permet l’obertura de noves finestres, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, sempre que el seu ús
així ho requereixi i sempre que es mantingui la relació buit-ple d’aquest tipus d’edificacions.

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval que encara manté l’arcada d’accés.

¬ Deconstrucció de tots aquells elements no protegits.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix l’arcada i els brancals de pedra de la porta d’accés i tots els elements originals de la façana.
Es protegeixen les restes medievals que pugui tenir a l’interior.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

73. BPU / CARRER DE L’ESGLÉSIA 17 /

F10/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
El número 17 del carrer de l’Església està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, a l’antic camí de Valls a
Montblanc en un espai que estava edificat en època medieval. L’origen d’aquest immoble el tenim en les cases que
s’aixecaven en aquest indret en època medieval, de les quals segurament en conserva restes, a més del portal (que si
bé pot ser dels segles XIV o XV, també pot correspondre al XVI o XVII), entre les que s’hi deuen comptar bona part dels
seus murs. L’edifici correspon a una casa pairal que s’anà ampliant al llarg dels segles, adquirint definitivament
l’estructura que presenta actualment al segle XVIII o XIX. De fet, és possible que inicialment, la part dreta de l’edifici
formés part del número 19 d’aquest carrer. L’edifici ha estat reformatfa uns anys, fet que li ha donat l’aspecte que
mostra la façana actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

74. BPU / CARRER DE L’ESGLÉSIA 8 /

F11/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer de l’Església, 8.Fontscaldes.
352130, 4577382

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

2173904CF5727C0001YA
336 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 8 del carrer de l’Església de Fontscaldes, correspon un habitatge, de planta rectangular amb façana
encarada a aquest carrer, on hi té un espai de jardí amb tanca que ressegueix la línia de façanes del carrer. La finca
també disposa de terrenys a la part posterior de l’edifici.
Aquest habitatge tan sols compta amb planta baixa, que està lleugerament elevada respecte al rasant del carrer de
l’Església, fet que obliga a accedir-hi per una escala que hi ha als peus de la façana. Seguint la línia de façanes del
carrer s’hi aixeca un mur de tancament amb quatre pilars coronats per impostes, que emmarquen la porta de ferro
central, i la barana de reixa de ferro que hi ha a cada costat d’aquesta i que reprodueix el coronament amb punta de
llança que trobem a la porta. Cal destacar que la porta té altres elements ornamentals de forja. Entre la tanca i la façana
de la casa hi tenim un petit espai destinat a jardí, del que arrenca una escala amb baranes decorades amb ceràmica
vidriada, que permet superar la lleugera diferència d’alçada entre l’edifici i el rasant del carrer. A la part central de la
façana hi tenim la porta, de llinda recta, flanquejada a cada costat per una finestra, també de llinda recta. Damunt
d’aquestes obertures hi tenim una cornisa decorada amb motllures, que dóna pas a una imposta que sustenta un
coronament en forma de timpà sinuós, amb dos pilars a cada costat que suporten una esfera rematada amb una forma
punxeguda, que també trobem al punt més alt d’aquest coronament. A la part central d’aquest timpà hi ha una cartel·la
pintada, que segurament devia contenir una inscripció que ara és il·legible.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1c

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER DE L’ESGLÉSIA 8
S. XX / Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació

ARQUITECTÒNIC
F11
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació, assegurant la conservació de la volumetria original
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall

RAONS CATALOGACIÓ:
Edifici modernista-noucentista que s’ha mantingut d’origen.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria de l’edifici original i tots els seus elements. Així com la separació amb el
carrer, la tanca, les escales i baranes d’accés des del carrer de l’Església.
No s’ha accedit a l’interior pel que es desconeix si té més elements de valor. Qualsevol intervenció requerirà d’un
aixecament de plànols amb fotografies de conjunt i detall.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

74. BPU / CARRER DE L’ESGLÉSIA 8 /

F11/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Fontscaldes cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Probablement es tractava inicialment d’un mas donat a un cavaller, que amb el pas dels anys s’havia acabat convertint
en un petit nucli de cases que depenia jurisdiccionalment de Valls. L’estructura urbana medieval de Fontscaldes,
plenament consolidada a finals del segle XIV, s’havia format al voltant de l’església parroquial i tan sols comptava amb
dos carrers, el de la Font i l’actual carrer de l’Església, que resseguia l’antic camí de Valls a Montblanc i havia estat el
principal eix de creixement urbà d’aquell petit nucli.
El número 8 del carrer de l’Església està situat en aquest nucli inicial de Fontscaldes, a l’antic camí de Valls a
Montblanc, tot i que es troba pràcticament en un dels extrems d’aquell nucli medieval, en una zona que s’anà
urbanitzant lentament al llarg de l’època moderna i del segle XIX. Possiblement el terreny on va ser aixecat aquest
edifici no tenia cap construcció preexistent. Aquest habitatge correspon a una casa d’estiueig construïda en els darrers
anys del segle XIX o bé a les primeres dècades del XX, seguint formes estilístiques properes al modernisme i el
noucentisme.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

75. BPU / FORN DE CALÇ DE FONTSCALDES /
LOCALITZACIÓ

F16/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 2, parcel·la 14. La Pedrera. Fontscaldes.
352297, 4577607

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A002000140000UF
25.426 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FORN DE CALÇ
S. XIX-XX / Contemporània
--Industrial
Cap (ruïna)
Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
L’antic forn de calç de Fontscaldes està format per un conjunt d’edificis i estructures industrials situades al peu de
l’antiga carretera de Valls a Montblanc, a la sortida de Fontscaldes en direcció a Montblanc. Concretament es troben
situats entre la carretera i la paret d’una antiga pedrera.
El conjunt, en ruïnes i parcialment cobert per la vegetació, presenta tres forns de calç (tot i que és possible que n’hi
hagi un quart en una zona de difícil accés) i diverses construccions auxiliars aixecades amb maçoneria i maons. En
destaca una obertura en forma d’arc apuntat, decorada amb maons que formen motllures. Tots els forns són de planta
circular i secció cilíndrica, amb parets gruixudes per tal de suportar les altes temperatures que s’assoleixen durant la
cocció. Els forns s’aixequen en una zona on hi ha un desnivell de terreny considerable entre la base del forn i el seu
coronament, per tal d’aprofitar la diferència d’alçada del terreny per a poder accedir directament a peu pla al seu
coronament en el moment d’omplir-lo. També tenen un accés a peu de carrer en forma de galeria amb murs i volta
d’arc rebaixat construïts amb rajola, per on s’introduïa la llenya per a fer-hi la cocció de les pedres calcàries.

EMPLAÇAMENT 1/1000

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F16
BPU
B. PARCIAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica de conjunt i detall.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

3.

RAONS CATALOGACIÓ:
Conjunt de patrimoni industrial, que conserva pràcticament totes les seves estructures.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les estructures dels tres forns i les construccions auxiliars.

4.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

75. BPU / FORN DE CALÇ DE FONTSCALDES /

F16/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El conjunt d’edificis de caràcter industrial que trobem a les afores de Fontscaldes, correspon a una empresa que
produïa calç mitjançant diversos forns de calç. Possiblement fou construïda als darrers anys del segle XIX i estigué en
funcionament fins ben entrat el segle XX.
El funcionament del forn de calç es basava en el procés de transformació de la pedra calcària en calç, sotmetent les
pedres a altes temperatures fins que s’aconsegueix fondre-les i obtenir la calç, que es farà servir per cobrir paraments
o elaborar morter.
La cocció de la pedra calcària durava entre 7 i 15 dies, mantenint el foc dia i nit (fet que requeria un treball constant
per torns) arribant entre 800º i 1000º de temperatura. A l’interior del forn, quan es preparava per la cocció, s’aixecava
una volta de pedra a la base, per tal de deixar buida la cambra inferior on s’hi cremava la llenya. A sobre de la volta es
cobria amb més pedra calcària fins la part superior de l’interior de l’edifici. Es posava la pedra més grossa a baix i la
més petita a dalt. Quan la pedra es tornava groguenca es tenia la calç a punt. Llavors es deixava reposar 2 o 3 dies
abans de treure la calç.
5. Forn 4

Bibliografia
MURILLO, F. – ROCA, S. – VAQUER, S. (2008): Arqueologia industrial a les Comarques de Tarragona. Inèdit.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
9. Forn 8

10. Forn 9

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
6. Forn 5

11. Forn 10

12. Forn 11

13. Forn 12

14. Forn 13

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

7. Forn 6

8. Forn 7

75. BPU / FORN DE CALÇ DE FONTSCALDES /

15. Forn 14

F16/

21. Forn 20

22. Forn 21

29. Forn 28

23. Forn 22

24. Forn 23

30. Forn 29

16. Forn 15

31. Forn 30

17. Forn 16

18. Forn 17

25. Forn 24

26. Forn 25

32. Forn 31

19. Forn 18

20. Forn 19

27. Forn 26

28. Forn 27

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

75. BPU / FORN DE CALÇ DE FONTSCALDES /

F16/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

76. BPU / PONT DE CAMÍ /

F12/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 2, Parcel·la 9008. Camí drecera de l’Illa. Fontscaldes.
352045, 4577393

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A002090080000UO
--PÚBLICA

PONT DE CAMÍ
S. XIV – XVIII / Medieval o Moderna
--Pont
Pont
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Pont d’un sol ull que permet creuar la rasa del Serraller a les afores de Fontscaldes, sortint pel carrer de Sant Isidre,
per donar pas al camí de Fontscaldes a Picamoixons, el qual enllaça amb l’antiga carretera del Coll Vell de Lilla. A més
també dóna pas a un altre camí que condueix a diverses finques i al Coll de Lilla.
El pont, de reduïdes dimensions té les dovelles de l’arc fetes amb pedra comuna, com la resta del pont. Ha sofert
diverses reformes o reconstruccions parcials, així, per damunt de l’arc hi trobem una part refeta al segle XX amb pedra
comuna. L’afegit d’uns pilar de maons adossats al costat del pont a finals del segle XX, ha permès augmentar-ne
lleugerament la seva amplada, per facilitar el pas de vehicles.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

1.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
Xr1

GESTIÓ:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC - ARQUEOLÒGIC
F12
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

2.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont del segle XVI.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont.
3.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

76. BPU / PONT DE CAMÍ /

F12/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El pont de la rasa del Serraller de Fonstscaldes, fou construït en època medieval o moderna, perquè l’important camí
de Valls a Montblanc que passava per Fontscaldes pogués superar aquesta rasa abans d’ascendir cap el Coll de Lilla.
No disposem d’informació documental que ens permeti datar el moment de construcció d’aquest petit pont, que ha
estat refet en diferents èpoques. Per l’estructura recorda lleugerament el pont del Camí Nou, que data del segle XVI,
però aquest podria ser més antic, dels segles XIV o XV.
Bibliografia
4.
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

77. BPU / MONÒLIT COMMEMORATIU /

F13/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 2, Parcel·la 53. Carrascal. Fontscaldes.
351926, 4577189

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A002000530000UR
--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

MONÒLIT COMMEMORATIU
S. XX / Contemporània
Element Concret

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Regular
----1. Visió General 1

DESCRIPCIÓ
Monòlit commemoratiu coronat per una creu, que s’alça a les afores de Fontscaldes, en una cruïlla de camins que es
troba a pocs metres del pont de la rasa del Serraller, després de creuar-lo sortint pel carrer de Sant Isidre d’aquest
poble. El monòlit, situat a un costat del camí, recorda l’estructura d’una creu de terme. S’aixeca sobre una base
quadrada feta amb carreus, que forma un primer esglaó, damunt del qual, al centre hi tenim una segona plataforma de
dimensions més reduïdes, feta amb carreus, i que constitueix un segon esglaó. Aquesta segona plataforma serveix de
base a un gran carreu rectangular, que conté la següent inscripció cisellada a la cara frontal: AQUÍ FUE VILMENTE
ASESINADO EL DÍA 19 DE ENERO DE 1937 POR LA HORDA ANTICRISTIANA EL CIUDADANO Y EXCELENTE CATÓLICO
D. PEDRO RODON VIDAL. SE SUPLICA UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO. R.I.P.
El monòlit serveix de basament d’una creu de pedra que el corona. La creu presenta, a la seva part superior, un crismó
cisellat amb la XP del monograma de Crist, acompanyat de les lletres de l’alfabet grec alfa i omega.

EMPLAÇAMENT 1/2000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a
2. Monòlit

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

---

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
F13
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

RAONS CATALOGACIÓ:
És un dels pocs elements que recorden la memòria de la Guerra Civil al terme municipal de Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el monument.
3.Inscripció Monòlit

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

77. BPU / MONÒLIT COMMEMORATIU /

F13/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Aquest monòlit commemoratiu fou aixecat en finalitzar la Guerra Civil (1936-1939), en memòria d’una de les seves
víctimes. En aquest cas es tractava de Pere Rodon Vidal, pagès de Fontscaldes, que tenia cinquanta anys d’edat quan
fou assassinat en aquell indret, el 19 de gener del 1937, víctima de la repressió a la reraguarda republicana. És un dels
pocs elements que recorden la memòria de la Guerra Civil al terme municipal de Valls.
Bibliografia
ZEPEDA ITURRIETA, JR. (2010). “La Guerra Civil a Valls (1936-1939)”. A Època contemporània: segle XX, Vol. VI de
Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Masmolets (M)

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

78. BPU / JACIMENT VEÏNAT DE MASMOLETS /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ (font e-GIPCI)
43 1613
SÒL URBÀ – SÒL NO URBANITZABLE
Al centre del nucli urbà de Masmolets
352562, 4575531 (303 m) (font: e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):
DADES CADASTRALS

vàries
13.234,9756 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA - PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/15000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Vàries

OBSERVACIONS:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
NUMERO DE JACIMENT:
CATALOGACIÓ:

M02/

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT
15225
TIPUS DE BÉ:
JACIMENT ARQUEOLÒGIC
NUM:
M02
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
BPU
NIVELL DE PROTECCIÓ:
A. INTEGRAL
ALTRES PROTECCIONS:
AMBIENT:C13 MASMOLETS
BCIN:
M01 Castell de Masmolets
BCIL:
M03 Església de Sant Roc
M04 Cal Ganxo

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL VEÏNAT DE MASMOLETS
Lloc d’habitació amb estructures conservades (vil·la)
Assentament militar castell
Romà
--Fàcil
Al centre del nucli urbà de Masmolets, a l’entorn de l’església del poble, zona
que ocupava l’antic castell.
Dolent / Regular
Proximitat A27
Col·lecció particular d’Enric Vilalta, Valls

DESCRIPCIÓ
El jaciment es localitza al bell mig del nucli urbà de Masmolets, ocupant diversos habitatges al voltant de l'eix principal
del carrer de l'Església. Es tracta d'un assentament rural romà tipus vil·la del qual s'han conservat un seguit
d'estructures que possiblement correspondrien a la "pars rustica": un paviment hidràulic en "opus signinum" constituït
per fragments de ceràmica i calç d'una longitud de 3,40 m i una part d'un dipòsit romà també en "opera signina".
D'entre el material arqueològic documentat a la zona destaquen fragments de ceràmica en superfície corresponent a
vaixella fina de taula importada (Terra Sigillata Itàlica, Terra Sigillata Sudgàl·lica i Terra Sigillata Hispànica) així com
àmfora vinària itàlica. També cal destacar la troballa durant la reforma d'un habitatge d'un fragment escultòric de mabre
corresponent a un "Lar", divinitat itàlica tutel·lar de la llar i el nucli familiar. Els materials documentats permeten parlar
d'una cronologia inicial dels voltants del canvi d'era mentre que s'ignora el seu moment final o d'abandonament. També
s'han documentat restes i materials d'època medieval i moderna en el mateix jaciment fet que testimonia la perduració
en l'ocupació en aquesta zona. A les immediacions del jaciment i en una de les cases que es troba integrada al castell
de Masmolets, es localitzà una sitja reblerta de ceràmica medieval (blau català i de reflexos metàl·lics). Relacionable
amb aquest material ceràmic però amb una cronologia imprecisa (moderna/medieval) destaca la presència d'un
paviment de lloses amb impromptes de carro al carrer de l'Església de Masmolets. Totes aquestes restes han de
relacionar-se amb l'existència del castell de Masmolets i les seves dependències adjacents. La planta ovalada del nucli
urbà de Masmolets evidencia la presència (fossilitzada en el tramat urbanístic) d'una muralla o mur de tancament amb
el castell situat al punt més alt, on actualment es troba l'església de Sant Roc. Mai s'hi ha realitzat cap excavació
arqueològica fet que limita el nostre coneixement sobre la tipologia, funcionalitat, extensió total, cronologia i estat de
conservació de dit assentament. Només s'hi han realizat intervencions esporàdiques que han aportat informacions
fragmentàries.
NOTES
Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresponen a l'indret en el qual es va realitzar la
troballa d'un fragment escultòric de marbre. Amb motiu del projecte d'instal·lació de la xarxa de clavagueram a la
pedania de Masmolets es realitzà una prospecció visual per la zona per part d'un grup d'afeccionats. També es
recolliren diverses notícies de troballes aportades per propietaris de la zona. Es definiren quatre punts d'interès. En el
primer, situat en una vinya propietat de Maria Brunel, es documentà ceràmica romana en superfície. En el segon punt,
durant la reforma de l'habitatge de Maria Brunel, es documentà la presència d'un fragment escultòric de marbre d'un
"Lar". El punt tres correspon a un marge propietat de Josep M. Ribé on aparegué la secció d'un paviment romà d' "opus
signinum". El quart punt correspon a la troballa de part d'un dipòsit romà també en "opus signinum" en una pallissa
adjacent al punt tres. El punt cinc i sis corresponen a restes medievals. Durant les obres de reforma de la vivenda de
Josep M. Ribé es localitzà una sitja reomplerta amb abundant ceràmica d'època medieval. Finalment, el punt 6
correspon a un paviment de lloses amb roderes marcades situat al carrer de l'Església d'època moderna/medieval.
Bibliografia
VILALTA, E.; PELLEJÀ, R. A: Informe preliminar sobre evidències arqueològiques documentades a Masmolets (Valls, Alt
Camp) . Valls, 2005 .

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1. Veïnat de Masmolets 1

2. Veïnat de Masmolets 2

3. Veïnat de Masmolets 3

78. BPU / JACIMENT VEÏNAT DE MASMOLETS /

M02/

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Picamoixons (P)

79. BPU / JACIMENT TERRENY DELS HEREUS /
LOCALITZACIÓ

P18/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ - SÒL NO URBANITZABLE
Carrer de la Font. Picamoixons (polígon 21)
349539, 4573914

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
----PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT ELS HEREUETS
Zona d’habitacions
Romana indeterminada
Romana indeterminada
Fàcil
Terrenys de Picamoixons
Desconegut
-----

DESCRIPCIÓ
El jaciment es troba situat al final del carrer de la Font de Picamoixons (Polígon 21)
L’any 1939 es descobreixen unes troballes prehistòriques per part de Salvador Vilseca i l’any 1972 es troba un
jaciment epipaleolític. Es troben restes de murs i fragments d’una pavimentavió d’”opus signinum” i material ceràmic
d’època romana.
Códex realitza l’any 2003 la memòria de la delimitació arqueològica efectuada al PP9, partida “Terrenys de
Picamoixons”, amb resolució el mateix any.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/5000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
Subpa
vàries

GESTIÓ:

PPU-06

Sector:

PPU-06

NOTES

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
NUMERO DE JACIMENT:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

---

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
P18
BPU
A. INTEGRAL
---

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

79. BPU / JACIMENT TERRENY DELS HEREUS /

P18/

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1
-Tipus:
-Promotors:
-Participans:
-Motiu:
-Notes:

INFORME
EMD Picamoixons
Francesc Roig Pérez i Marta Bru Virgili (CÓDEX)
PP9
---

INFORMACIÓ
Notícies Históriques
-Documentació
--Bibliografia
--DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

FITXES BCIL
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

80. BPU / JACIMENT PICAMOIXONS I /

P14/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM:

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 1, Parcel·la 141. Picamoixons.
349005, 4574153

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

43163A001001410000UR
2017.24 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE PICAMOIXONS I
Abrics i similars d’habitació amb estructures
Epipaleolític
Epipaleolític
Fàcil
El jaciment es troba en una barra travertínica ubicada a la riba esquerra del riu
Francolí. L’àrea circumdant, delimitada per la carretera, està formada per una
parada d’oliveres i una clapa de pins i matolls.
abandonat i ha patit expoliacions
--Museu de Valls / IPES

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/2000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

1418 (04/11/2005)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
P14
BPU
A. INTEGRAL
---

Per accedir al jaciment des del nucli urbà de Picamoixons cal agafar la carretera TV-743 que des del poble duu a la
carretera C-14. En aquesta direcció, quan s'ha passat el trencall que mena a l'estació de tren i uns 50 metres abans de
passar sota el pont de la via es troba, a mà dreta el jaciment, ubicat en la base d'una barra travertínica amb abundants
pins i sotabosc. Consisteix en un petit abric travertínic situat a la riba esquerra del riu Francolí al seu pas per la sortida
sud de l'estret de la Riba.
Les dues campanyes d'excavació que s'hi dugueren a terme els anys 1988 i 1993 han permès documentar una
successió estratigràfica d'una potència màxima de 3.40 m, on s'han identificat sis nivells geològics (conjunt I, conjunt
II amb II-A, II-B, II-C, II-D i II-E) dos dels què contenen registre arqueològic (II-A i II- B). La gènesis del dipòsit és
clarament autòctona, amb aportacions ocasionals de dipòsits de vessant pròxims i cert grau d'aportació eòlica. La
indústria lítica és el material arqueològic predominant en ambdós nivells, tot i que també s’ha documentat abundants
restes faunístiques i estructures de combustió. Tot i que descontextualitzats, també es recuperaren diverses restes
humanes i un element d’art moble. L’estudi d’aquests materials juntament amb els localitzats als anys 70 ha permès
inferir que no existeixen diferències diacròniques en el registre entre els dos nivells.
Pel que fa al registre faunístic, s'han recuperat 953 restes òssies. Entre aquestes s'han identificat els taxons Oryctulagus
cuniculus, Capra sp., Equus sp., Cervus elaphus, Bos sp. I Vulpes vulpes. També es recuperà un taxó de Paleoperdix
sp i diversos efectius de malacofauna terrestre amb Otala i Punctata i de marina amb Pecten Jacobeus (Esteban et alli,
1989). La indústria lítica és principalment en sílex, matèria primera que es captava al propi curs del riu Francolí.
L'anàlisi morfotècnica dels esclats ha permès inferir que en el propi lloc de captació s'efectuava una primera
descorticalització de la matèria. La resta del procés d'explotació es realitzava a l'abric. Els sistemes d'explotació de la
matèria prima tenia lloc mitjançant una complexa xarxa de sistemes tècnics de producció, amb predomini de
l'ortogonal. Aquesta seqüència d'extraccions donaria lloc a productes que morfotècnicament es caracteritzarien pel
predomini de plans d'interacció de tipus plataforma, unifacetats i de delineació recta. Tipomètricament es trobarien
dins de les categories no laminars però amb un elevat nombre de laminars. La modificació d’aquests productes es
produiria de forma diferencial. S'utilitzen les làmines per a l'obtenció de làmines i puntes de dors i pels gratadors i
burins s'utilitzen tant productes laminars com no. Juntament amb aquesta morfotipus es documenta un elevat
percentatge de rascadores i denticulats.
Durant l'excavació es recuperaren 4 restes humanes (tres dents i una falange) pertanyents a dos individus, que
malauradament es trobaven descontextualitzades. Igualment es recuperà en el sediment resultant d'un forat clandestí fet
entre el nivell A i el B, una plaqueta pintada amb ocre. La matèria emprada com a suport gràfic és un fragment de
calcària en la què s'hi realitzaren set línies utilitzant l'òxid de ferro com a pigment (García et alii, 1996; 1997). Els dos
nivells amb material arqueològic han estat datats per AMS en fa 10.900, 9.170 i 9.370 anys pel conjunt II-A i 11.055
anys B.P. pel conjunt II-B (Allué et alii, 1992).
L’estudi del registre arqueològic ha permès plantejar dues hipòtesis sobre el tipus d'ocupacions que es
desenvoluparen a la balma. Així, la presència de paviments i fogars com a estructuradors de l'espai, la troballa d'art
moble, la presència de totes les fases de producció de l'instrumental lític i les diferents activitats identificades
permeten inferir o bé, que el jaciment correspongués a un campament estacional ocupat regularment a l'època de
cacera dels animals de la plana, aprofitant els seus moviments migratoris o bé, que es tractés d'una ocupació
permanent o semipermanent per tal d'aprofitar l'ecotó de l'estret de la Riba al llarg de temporades. El jaciment no
s'excavà completament, motiu pel què actualment encara es observable el paquet arqueològic que restà. L'acció de
l'erosió durant aquests anys ha deixat material arqueològic en superfície (indústria lítica i restes de fauna). La
degradació del jaciment doncs és ben visible.
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80. BPU / JACIMENT PICAMOIXONS I /

P14/
GARCÍA, M., ROSSELL, J., VALLVERDÚ, J., VERGÈS, J.M. . L'abric de Picamoixons i les estratègies dels darrers
caçadors-recol·lectors epipaleolítics,. A:Quadrens de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp . Valls .Institut d'Estudis
Vallencs . 1996, p.91-100 .

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (1988-23-31 de desembre)

VVAA: Prehistòria i Història antiga, Valls i la seva Història, Volum II. IEV, Valls 2008.

-Tipus: Excavacions: urgència
-Promotors: Generalitat de Catalunya (Servei d’Arqueologia)
-Participans: Eudald Carbonell i Roura
-Motiu: Actuacions de clandestins i situació de jaciment molt accessible.
-Notes: --ACTUACIÓ 2 (1993-17 de maig-20 de juny)
-Tipus: Excavacions: urgència
-Promotors: Generalitat de Catalunya (Servei d’Arqueologia)
-Participans: Jordi Rosell i Josep Vallverdú
-Motiu: ---Notes: --INFORMACIÓ
Notìcies Històriques
-1971-1972 - Actuacions d’afeccionats i clandestins (Josep M. Gabarró i Molló): La descoberta del jaciment fou duta
a terme per un grup d’afeccionats. Aquests, des de l’any 1972 fins al 1978 dugueren a terme treballs de garbellat i
neteja del registre arqueològic de superfície en el jaciment.
-Referència orals: Quan es construí la carretera de la Riba, la zona de les coves del jaciment fou dinamitada.
Documentació
Memòries i informes – Informes i memòria intervenció arqueològica 1989: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
reg. 185
Memòries i informes – Informes i memòria intervenció arqueològica 1993: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
reg. 1549
Bibliografia
ESTEBAN, M., HORTOLÀ, P., LORENZO, C., PERALES, C., ROSELL, J. . Picamoixons (Y-Y). Anàlisi Paleofaunístic de
l'ocupació prehistòrica. A:XXXV Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989,
p.165-172 .
CARBONELL, E., DILOLI, J.M., GABARRÓ, J.M., SALVADÓ, M. VALLVERDÚ, J. . Picamoixons (Y-Y) 88: Estructura i
potencial operatiu de les indústries lítiques de les ocupacions prehistòriques. A:XXXV Assamblea Intercomarcal
d'Estudiosos de Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.151-164 .
VERGÈS, J.M. . Els darrers caçadors-recol·lectors. L'Epipaleolític a Picamoixons. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els
caçadors-recol·lectors de Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu
Històric Comarcal de Valls . 1996, p.33-101 .
GARCÍA, M., ROSSELL, J., VALLVERDÚ, J., VERGÈS, J.M. . La plaqueta pintada del yacimiento epipaleolítico de
Picamoixons (Alt Camp, Tarragona): aproximación al estudio de la cadena operativa. A:Pyrenae . Barcelona .Dep. de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona . 1997, p.25-40 .
FOGUET, G., PRATS, J.M. . Picamoixons (Y-Y). Context geològic i geomorfològic del jaciment. A:XXXV Assamblea
Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.185-196 .
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Diputat Orga, 3. Picamoixons.
349505, 4574132

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9593409CF4794A0001XR
528 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 3 del carrer del Diputat Orga de Picamoixons (que també compren el número 5 d’aquest carrer), consisteix
en un gran immoble de planta de rectangle irregular, que amb un pati interior a la seva meitat posterior dreta. Està
estructurat en planta baixa (on hi té algun cup al subsòl) i dos pisos superiors, pel que fa a la meitat de l’edifici més
propera al carrer del Diputat Orga, on hi té la façana. En canvi, la meitat posterior, presenta planta baixa i un pis cobert
amb una terrassa, pel que fa al cos de l’edifici que forma el límit frontal del pati interior, i amb planta baixa amb
terrassa, pel que respecta amb el cos que delimita el pati pel costat esquerre. Tret de les terrasses, i d’un petit terrat
que hi ha als primers metres de l’extrem dret de la façana (que correspon al número 5), l’edifici està cobert amb
teulada de teules a dues aigües, que va descendent cap a la façana del carrer i cap a la part posterior de l’immoble,
respectivament.
Des de fa uns anys, aquest immoble s’ha ampliat en direcció al carrer de Sant Isidre amb la incorporació de la nau més
propera de l’antiga fàbrica de Ca Orga, adaptada en part com a dependencies d’un local de restauració. Malgrat que no
té res a veure amb la casa pairal original, també està protegit, pel fet de que la resta de la fàbrica està protegida inclosa
a l’element de patrimoni que rep el nom de Ca Orga. La nau, de planta rectangular formada inicialment per planta baixa
(tot i que sembla que en adaptar-la al nou ús ha incorporat un pis superior dins de la nau), amb coberta a dues aigües,
presenta una façana al carrer de Sant Isidre (que sobresurt uns metres de la línia de façana d’aquest carrer) molt
ornamentada, amb motllures, impostes i simulacions de carreus, en la que s’hi obre una gran finestra trífora d’arc
rebaixat a la planta baixa, i una finestra similar però amb llinda recta pel que fa a l’obertura central i inclinada
ascendent, pel que fa a les laterals, a l’alçada del pis superior. El coronament consisteix en una cornisa amb motllures
que, a la façana principal ressegueix el capcer que reprodueix la forma fixada per les llindes de la finestra del primer
pis. L’angle que forma la façana al carrer de Sant Isidre està coronat per una esfera ceràmica col·locada damunt de la
cornisa.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

CA PEI o CA BARRAQUES (L’ESPORTELL DEL BOU)
S. XIV-XIX / Medieval - Moderna - Contemporània
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Restauració
Bo
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P02
BPU
B. PARCIAL
---

2.

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

RAONS CATAL·LOGACIÓ:
Edifici d’origen medieval.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici. Es protegeixen també les façanes originals, l’arc i brancals
de l’entrada, lloses i baranes de balcó, cups. Es protegeix també la nau que pertany a l’edifici de Ca l’Orga (veure fitxa).
De l’interior es protegeixen totes les restes medievals que pugui tenir.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

3.
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ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DESCRIPCIÓ (continuació)
Centrant-nos en la casa pairal, a la planta baixa de la façana hi trobem, d’esquerra a dreta una finestra de llinda recta,
amb reixa de ferro, un portal d’arc de mig punt aixecat amb brancals i dovelles de pedra (que correspon a l’entrada al
número 3), una finestra similar a la primera, i finalment un portal d’arc rebaixat (que dóna pas al número 5). Al primer
pis, hi ha dos balcons amb barana de ferro ornamentada i porta balconera de llinda recta, i una finestra de llinda recta
que segueix l’eix que marca el portal del costat dret de la façana. Al segon pis s’hi obren tres finestres de llinda recta
que segueixen els eixos fixats per les obertures del primer pis. El coronament de la façana consisteix en una cornisa
amb motllures de la que sobresurten quatre canals metàl·liques, pel que respecta a la part de la façana que correspon
al número 3. En canvi, el número 5 presenta una cambra d’aire amb una petita obertura i una cornisa senzilla a una
alçada lleugerament inferior a la de la resta de la façana. Ambdues parts de la façana tenen el ferro per subjectar una
politja damunt d’una de les finestres del segon pis. De l’interior, adaptat en gran part com a local de restauració, en
destaquen a la planta baixa els murs originals del número 3, amb portes amb llinda de fusta i un arc escarser amb
dovelles de pedra comuna, el celler, les restes d’un cup, i els dos arcs escarsers, similars a l’anterior, que formen la
façana lateral del cos posterior que dóna al pati interior.
DADES HISTÒRIQUES
4.

Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases. Aquesta muralla tenia un vall excavat als peus i s’hi obria un mínim d’un portal.
El número 3 del carrer del Diputat Orga es troba inclòs en aquest nucli inicial. El seu mur posterior ve a fixar
aproximadament el límit del Picamoixons medieval en aquesta part del nucli, i per tant o bé hi passava el traçat de la
muralla, o els mateixos murs de tancament posterior de la casa feien funció de muralla. L’edifici és d’origen medieval,
tal com es pot apreciar sobretot a la part que correspon al número 3, amb el seu portal d’arc de mig punt, i segons una
tradició oral, hauria estat una posada en època medieval. Amb tot, es tracta d’una grana casa pairal d’una família
pagesa, que conserva al seu interior gran part dels murs i altres estructures corresponents a l’edifici original i a les
reformes i ampliacions d’època moderna. En canvi, la part de l’edifici que correspon al número 5, formava en origen
una casa independent, que en algun moment del segle XIX o del XX fou incorporat al número 3. Sembla ser que,
tradicionalment, aquestes cases eren conegudes amb els noms de Cal Pei i Cal Barraques. Des dels darrers anys del
segle XX, aquest immoble acull el restaurant l’Esportell del Bou, que ha adaptat per aquest ús bona part de l’edifici.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de la Font, 11. Picamoixons.
349534, 4574184

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9541106CF4794B0001TD
44 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ
El número 11 de la plaça de la Font de Picamoixons, presenta una planta trapezoïdal, que fa cantonada entre la plaça
de la Font, on hi té la façana principal, i el carrer Major. Està distribuït en alçada en planta baixa i dos pisos superiors.
La façana principal constitueix un dels costats de la plaça de la Font. La coberta consisteix en un terrat.
La façana de la plaça de la Font presenta tres obertures per planta, que segueixen els eixos fixats per les portes i
finestres dels baixos. En canvi, la façana del carrer Major no té cap obertura. Així, d’esquerra a dreta, a la planta baixa
de la façana principal hi trobem una porta, un portal i una finestra, tots de llinda recta, com la resta de finestres i portes
balconeres de la façana. Al primer pis hi tenim un balcó al centre flanquejat per dues finestres. El balcó presenta una
barana de ferro ornamentada. Al tercer pis s’hi obren tres finestres. La façana principal i la del carrer major tenen un
sòcol arrebossat ornamental, mentre que als dos extrems de les façanes i a la cantonada, que és de forma arrodonida,
s’hi aixeca un arrebossat que reprodueix una simulació de cantonada de carreus encoixinats.
Damunt de les finestres del tercer pis hi ha una imposta que dóna pas a una cambra d’aire amb tres petites obertures
emmarcades amb ceràmica vidriada. Tot seguit trobem una cornisa amb motllures que suporta l’ampit, també decorat
amb motllures, del que s’alcen pilars de forma sinuosa a cada extrem de les façanes, a la cantonada i a l’eix central de
la façana principal (en aquest darrer s’hi obre un ull de bou), que enllacen baranes de ferro ornamentades.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

PLAÇA DE LA FONT,11
S. XX / Contemporània / Eclèctic (noucentista)
Edifici en cantonada
Habitatge
Habitatge
Regular - Dolent
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

1. Plaça de la Font

2.
Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P07
BPU
B. PARCIAL
---

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’habitatge.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.

RAONS CATAL·LOGACIÓ:
Configura la cantonada entre la plaça de la Font i el carrer Major.

¬ Es permeten aquelles intervencions de millora de l’accessibilitat, si el seu ús així ho justifica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria general de l’edifici i la totalitat de les façanes i tots els seus elements.
Especialment eixos compositius, obertures, ornamentacions, cantonada i coronament. Així com esgrafiats originals,
textura i cromatisme de la façana.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

3. Carrer Major

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

82. BPU / PLAÇA DE LA FONT 11 /

P07/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
El número 11 de la plaça de la Font, obert cap a la plaça del mateix nom i el carrer Major, s’aixeca en un dels espais
que es començaren a urbanitzar al segle XVIII, dins el context dels inicis del creixement del poble seguint l’eix fixat per
la carretera. Posteriorment, a principis del segle XX, en aquell espai fou instal·lada una font pública, que va donar nom
a la plaça. L’edifici correspon a un habitatge unifamiliar, que si bé pot tenir un origen del segle XVIII o XIX, fou reformat
a inicis del segle XX, seguint unes formes estilístiques properes al noucentisme, moment en que va adquirir l’aspecte
que mostra actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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83. BPU / CARRER MAJOR 20 /

P09/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major, 20. Picamoixons.
349547, 4574225

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9542409CF4794B0001ED
81 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

CARRER MAJOR 20
S. XIX - XX / Contemporània / Noucentista
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular - Dolent
Cap
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

CATALOGACIÓ

El número 20 del carrer Major de Picamoixons, presenta una planta rectangular, amb la façana principal encarada al
carrer Major, mentre que la posterior està encarada a les afores del nucli urbà. L’edifici està distribuït en alçada en
planta baixa i dos pisos superiors, a excepció de la seva part posterior, on hi ha un cos que tan sols disposa de planta
baixa. La coberta consisteix en un terrat.
La façana presenta dues obertures per planta, que segueixen els eixos fixats per les obertures de la planta baixa, mentre
que a cada costat extrem d ela façana arrenca una franja ornamental, que la recorre en tota la seva alçada. A la planta
baixa hi trobem, a l’esquerra, un gran arc de mig punt que emmarca, a la meitat inferior una porta de llinda recta per a
vehicles, i a la part superior un balcó del primer pis. A la dreta, s’hi obre una porta de llinda recta. Tota la base de la
façana està decorada amb un sòcol arrebossat. Al primer pis hi trobem el balcó que emmarca l’arc, amb una barana de
ferro ornamentada i una porta balconera de llinda recta, que està emmarcada per dos plafons de fusta amb decoració
cisellada que reprodueix grans gerres i flors de regust noucentista. A l’altre extrem de la façana s’hi obre un ull de bou
emmarcat per motllures que té a la part superior un relleu que reprodueix garlandes. Una imposta separa aquest pis del
segon, on hi ha dues finestres de llinda recta amb un ampit decorat amb formes geomètriques i una barana de ferro
ornamentada. Damunt d’aquestes finestres hi trobem dues impostes que emmarquen un espai estret on hi ha tres
motllures decoratives amb forma circular, i tot seguit tenim l’ampit que corona la façana, amb quatre pilars, motllures, i
un cos central de coronament corbat en el que hi ha una obertura al centre amb una reixa de ferro ornamentada.

1.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
P09
BPU
B. PARCIAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.

RAONS CATAL·LOGACIÓ:
Façana decorada d’inspiració noucentista.

¬ Es permeten aquelles intervencions de millora de l’accessibilitat, si el seu ús així ho justifica.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana al carrer Major i tots els seus elements.
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ Es permet, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, la deconstrucció de la planta entresòl si el seu ús
així ho justifica.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.
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2.

83. BPU / CARRER MAJOR 20 /

P09/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
El número 20 del carrer Major forma part del edificis aixecats a partir del segle XVIII, quan el nucli urbà va començar a
créixer al llarg de la carretera. L’edifici correspon a un habitatge unifamiliar, que si bé pot tenir un origen del segle XIX,
fou construït o reformat a inicis del segle XX, seguint l’estil noucentista, moment en que va adquirir l’aspecte que
mostra actualment.

3.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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84. BPU / CARRER MAJOR 28 /

P08/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Major, 28. Picamoixons.
349536, 4574202

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9541102CF4794B0001GD
73 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CARRER MAJOR, 28
S. XX / Contemporània / “Modernista”
Edifici entre mitgeres
Habitatge
Habitatge
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/3000

El número 28 del carrer Major de Picamoixons, presenta una planta en forma d’ela, ja que forma part del número 8 del
carrer de l’Església (una casa de pagès del segle XIX amb baixos i tres pisos superiors). Amb tot, l’element protegit es
limita al cos de l’edifici que correspon al número 28 del carrer Major, on hi té una façana modernista, fet que motiva
que aquella sigui la part de l’edifici que constitueix l’element protegit.
El cos de l’edifici que correspon al número 28 del carrer Major, està distribuïda en planta baixa i dos pisos superiors, i
està coberta per un terrat. Té una obertura per planta: una porta als baixos, una finestra al primer pis i una porta
balconera, amb una barana de ferro ornamentada al segon pis. Totes les obertures són de llinda recta i estan
emmarcades per una franja llissa, a excepció de la porta balconera, que té el coronament emmarcat per un relleu que
reprodueix garlandes. Tota la façana està decorada amb un arrebossat que simula carreus encoixinats, a excepció dels
primers metres a peu de carrer, on han estat eliminats durant una reforma. El coronament de la façana consisteix en un
ampit de forma corba, amb una motllura a la seva part superior, el qual està emmarcat als dos costats per dos pilars
decorats amb relleus amb decoració floral.

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

USOS PERMESOS:
ARQUITECTÒNIC
P08
BPU
B. PARCIAL
---

RAONS CATAL·LOGACIÓ:
Façana ornamentada
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la façana al carrer Major i tots els seus elements , textures i cromatismes
Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

Els que determina el planejament vigent

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.
¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de la façana.
¬ Deconstrucció de tots aquells elements interiors no protegits.
¬ No es permet la remunta.
¬ Es permeten aquelles intervencions de millora de l’accessibilitat, si el seu ús així ho justifica.
¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.
¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.
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84. BPU / CARRER MAJOR 28 /

P08/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
El número 28 del carrer Major forma part del edificis aixecats a partir del segle XVIII, quan el nucli urbà va començar a
créixer cap a la carretera. L’edifici correspon a un habitatge unifamiliar, que si bé pot tenir un origen del segle XVIII o
XIX, fou reformat a inicis del segle XX, seguint l’estil modernista, moment en que va adquirir l’aspecte que mostra
actualment.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
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85. BPU / BASAMENTS DE PEDRA I MURS /

P04/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Jesús (façana torrent), 3, 5, 7, 9 / Carrer Diputat Orga, 4.Picamoixons
349448, 4574113

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

9441704CF4794A0001LR / 9441703CF4794A0001PR
9441702CF4794A0001QR / 9441701CF4794A0001GR
9441708CF4794A0001OR
--PÚBLICA / PRIVADA

BASAMENTS PEDRA I MURS DE CONTENCIÓ
S. XIV - XIX
Murs de contenció
----Segons el tram
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

Conjunt de murs de contenció, amb algunes cantonades, aixecats amb maçoneria i un elevat ús de carreus que
suporten els terrenys on s’aixequen les cases del carrer de Jesús que tenen la part posterior encarada al riu Francolí.
Aquests murs formen el límit del nucli urbà en aquesta zona de Picamoixons.
DADES HISTÒRIQUES

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CADASTRAL 1/2000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
1b

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases. Aquesta muralla tenia un vall excavat als peus i s’hi obria un mínim d’un portal.
Els murs de contenció que tanquen l’extrem del nucli inicial de Picamoixons que està encarat al riu Francolí, no
corresponen a l’antiga muralla, sinó que són posteriors, segurament d’època moderna. La seva funció era la de murs
de contenció de les façanes posteriors dels edificis del carrer de Jesús, així com dels petits patis que hi ha darrera de
les cases, que quedaven delimitats per aquests murs. El conjunt de murs que es conserva en aquest indret forma un
dels límits històrics de Picamoixons des de l’epoca moderna.

1.

2.

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
P04
BPU
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3.

RAONS CATALOGACIÓ:
Murs de carreus del límit urbà de Picamoixons
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament els murs de contenció i els seus materials originals.
4.
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85. BPU / BASAMENTS DE PEDRA I MURS /

P04/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)
5.

6.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

86. BPU / PONT DE LA ROIXEL·LA /

P15/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21.Picamoixons
349003, 4574339

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

----PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT DE LA ROIXEL·LA
S. XIX / Contemporània
Element concret
Pont del ferrocarril
Pont del ferrocarril
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Aquest viaducte forma part de la línia de ferrocarril de Reus a Montblanc, i permet que aquesta pugui superar el riu
Francolí a l’entrada de l’estret de La Riba, i arribar a l’estació de Picamoixons, on enllaça aquesta línia amb la de Valls
a Lleida. El viaducte s’aixeca en el límit dels termes municipals d’Alcover i Valls.
El viaducte, una gran obra d’enginyeria, esta format per una estructura de ferro (on hi ha la via), suportada per dos
pilars de grans dimensions construïts amb carreus, que s’aixequen a la llera del Francolí i presenten els angles
arrodonits, i per les dues grans estructures, també aixecades amb carreus i maçoneria, que sustenten els dos extrems
del viaducte. El tram central del pont té una altura de 57 metres.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

2.
POUM
SÒL NO URBANITZABLE
F

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
P15
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric del ferrocarril.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la totalitat del pont.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

86. BPU / PONT DE LA ROIXEL·LA /

P15/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
El pont de la Roixel·la forma part de la línia de ferrocarril de Reus a Montblanc, inaugurada l’any 1863 (les obres
s’iniciaren el 1858), essent aquesta la primera línia que passava pel terme de Valls, per Picamoixons. Inicialment, els
dos pilars del pont tan sols tenien la base construïda amb carreus, mentre que la resta consistia en grans pilars de
ferro. Però, a finals del segle XIX s’optà per reforçar aquests dos pilars, recobrint-los amb carreus, per tal de dotar-los
de major resistència, fet que donà al viaducte l’aspecte que presenta actualment. L’any 1885 s’establí l’enllaç de la
línia de Valls a Lleida amb la de Reus a Lleida, uns metres més enllà del pont de la Roxel·la.
Bibliografia:
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

1. El Pont de la Roxelles als anys 1867. José Martínez Sánchez / Biblioteca Nacional de España

2. Vista general de Picamoixons amb el Pont de la Roxelles.. Autor Desconegut / AMV –Fons Família Bonet Rull

3. El pont del Ferrocarril de la Roxelles cap l’any 1890. Autor Desconegut / Fons Germans Castells París

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

87. BPU / RENTADORS DE PICAMOIXONS /

P12/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 1, Parcel·la 194. Picamoixons
349512, 4574366

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A001001940000UQ
111 m² sòl
PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

RENTADORS DE PICAMOIXONS
1929 / Contemporània /
Element concret
Rentadors
Rentadors
Bo
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1.

DESCRIPCIÓ
Els rentadors públics de Picamoixons, estan situats a les afores del nucli, al peu de la carretera de Picamoixons a La
Riba, just abans de creuar la rasa de les Guixeres. Un mur de contenció de maçoneria separa i protegeix de la
mencionada rasa l’espai on estan situats els rentadors. Pel fet de trobar-se a una rasant lleugerament inferior a la
carretera, s’accedeix als rentadors per unes escales. L’espai dels rentadors presenta una planta aproximadament
rectangular, encaixada entre un marge, un mur de tancament i el mur de contenció de la rasa. A la part central
d’aquesta planta hi trobem els safareigs, un primer de planta rectangular, que hi té adossat un altre de dimensions molt
més reduïdes.
Per tal de protegir a les dones que anaven a rentar en dies de pluja o d’un Sol excessiu, el costat dels rentadors que
limita amb el torrent té un cobert. Aquest consisteix en una sèrie de quatre columnes que s’alcen damunt del mur de
contenció, i quatre més que ho fan del costat dels rentadors més proper a aquest mur, les quals sustenten una sèrie de
bigues de fusta que suporten una coberta d’uralita.

2.

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3.

ARQUITECTÒNIC
P12
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Rentadors històrics municipals de Picamoixons.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la totalitat del bé.

4.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

87. BPU / RENTADORS DE PICAMOIXONS /

P12/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els rentadors públics de Picamoixons foren una important obra pública construïda l’any 1929, per tal facilitar a les
dones del poble la tasca de rentar la bugada, ja que abans d’aquella data no disposaven d’uns rentadors en condicions.
Els aixecaren a pocs metres dels límits que havia assolit el nucli urbà en aquells anys, a mesura que s’havia anat
edificant al llarg de la carretera de Picamoixons a La Riba.
Els rentadors de Picamoixons acompliren la seva funció fins ben entrada la segona meitat del segle XX, quan els
habitatges particulars del poble començaren a estar dotats de rentadores elèctriques. Fa uns anys aquests rentadors,
que ja havien perdut l’ús, foren restaurats per tal de preservar aquest element del patrimoni de Picamoixons.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, editorial EFADÓS.

Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

88. BPU / FONT DEL CARRER SANT SALVADOR /
LOCALITZACIÓ

P21/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Carrer Sant Salvador. Picamoixons.

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

349606, 4574284

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

---

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

---

TITULARITAT:

PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

FONT DEL CARRER SANT SALVADOR DE PICAMOIXONS
S. XIX-XX / Contemporània

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

Font
Font
Bo
-----

DESCRIPCIÓ
Font d’una canella, que es troba emplaçada a l’inici del carrer de Sant Salvador, al peu de la carretera que travessa el
nucli de Picamoixons. La font està encaixada al mur de contenció, aixecat amb pedra comuna lligada amb morter, de
l’arrencada del carrer de la Font. L’emmarquen dos contraforts del mencionat mur, que suporten un arc escarser, que
corona l’espai on hi ha encaixada la font. Aquesta, que consisteix actualment en una canella moderna, està envoltada
per un plafó ornamental de ceràmica. La pica de la font és rectangular, de pedra, i està encaixada al mur de contenció.
La base de l’espai on hi ha la font consisteix en un paviment de maó. A la dreta de la font hi tenim un antic abeurador
de planta rectangular, de dimensions reduïdes (construïts amb maons damunt d’una base de pedra), que actualment fa
funció de jardinera.

1. Visió General

EMPLAÇAMENT 1/3000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
Xv

2.

OBSERVACIONS:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:

ARQUITECTÒNIC

NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

P21
BPU
A. INTEGRAL

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot l’element.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

88. BPU / FONT DEL CARRER SANT SALVADOR /

P21/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Els orígens de Picamoixons cal cercar-los en la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
L’origen de Picamoixons té lloc en el context de la repoblació del futur terme de Valls a la segona meitat del segle XII.
Concretament en la donació de la porció del futur terme de Valls que es coneixia amb el nom de Rocabruna, efectuada
l’any 1171 per l’arquebisbe de Tarragona i el Rei, al cavaller Pere de Vilagrassa i a la seva muller, perquè hi construís
una fortificació i el repoblés.
Rocabruna, que amb el pas dels anys passaria a denominar-se Picamoixons, va desenvolupar un nucli que depenia
jurisdiccionalment de Valls, en un punt situat a prop de l’entrada de l’estret de La Riba i del Francolí, i que limitava
amb el torrent de Picamoixons i amb l’important camí de Tarragona a Montblanc. Al llarg de l’època medieval
Picamoixons va desenvolupar un nucli compacte, al voltant de la primitiva església, que sembla ser que s’aixecava al
mateix indret on hi tenim l’església actual. A finals del segle XIV trobem documentat que el nucli inicial de
Picamoixons estava fortificat amb una muralla senzilla, que en molts punts del seu traçat devia aprofitar la paret
posterior de les cases.
A partir del segle XVIII, el nucli urbà va començar a expandir-se seguint els dos costats de la carretera de Valls a La
Riba (l’actual carrer Major), que travessa el nucli urbà, fet que va portar com a conseqüència la creació del raval de
Picamoixons, diferenciat del nucli inicial, que ja trobem documentat a la primera meitat del segle XIX. La carretera i els
carrers que sorgiren als seus dos costats, es va mantenir com a principal eix de creixement urbà de Picamoixons
durant la major part del segle XX.
Lligat en part al creixement urbà al llarg de la carretera, trobem la font i l’abeurador del carrer de Sant Salvador, que
permetia subministrar aigua als viatgers i a les cavalleries que, seguint la carretera, sortien de Picamoixons en direcció
a l’estret de la Riba. Sembla ser que inicialment, la font del carrer de Sant Salvador i el seu abeurador, coneguts també
com a font i abeurador del Dipòsit, rebien l’aigua d’un dipòsit d’aigua situat sota de l’actual carrer de la Font. Aquest
dipòsit, que subministrava aigua a Picamoixons, va ser substituït per l’actual, que es troba darrera del mas de Gaia, a
l’altre costat de la via del ferrocarril. La font dataria de la segona meitat del segle XIX o de les primeres dècades del
segle XX, i s’ha mantingut com a una de les fonts populars de Picamoixons.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
RIUS JOVÉ, J. (1997): Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons, Picamoixons: EMD de Picamoixons i
Cossetània.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC)

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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89. BPU / REFUGI ANTIAERI DE PICAMOIXONS /
LOCALITZACIÓ

P22/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL URBÀ
Plaça de l’Església sn (subsòl), Picamoixons
349520, 4574206

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

---

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

---

TITULARITAT:

PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

REFUGI ANTIAERI DE PICAMOIXONS
XX / Contemporània
Estructura al subsòl del nucli urbà
Refugi antiaeri
Cap
Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

EMPLAÇAMENT 1/2000

Trobem la boca d’aquest refugi antiaeri excavada a la base del talús que separa el carrer de l’Església dels terrenys de
conreu que té als seus peus, concretament a la base del mirador del carrer de l’Església. Fa uns anys ampliaren el mur
del carrer uns metres, mitjançant un nou mur aixecat amb pedres de grans dimensions, però gràcies al record de
l’existència de la boca del refugi que tenien diversos veïns, es va optar per conservar-la, tot deixant una obertura
d’accés al nou mur. La boca del refugi, excavada una mica per sota del rasant de la base del talús, dóna entrada a un
passadís allargat excavat directament a la terra, que s’endinsa pel subsòl del poble, tot i que en desconeixem les
dimensions, el recorregut i la fondària, ja que no hem a pogut accedir al seu interior. Segurament, el refugi disposava
d’un mínim d’una segona entrada, possiblement connectada amb el soterrani d’alguna casa, tot i que encara n’hi
podria haver més. Un refugi antiaeri amb una sola entrada es pot convertir en una trampa mortal en el cas de que
l’explosió d’una bomba destrueixi l’entrada i la deixi colgada, per aquest fet, els refugis sempre comptaven amb un
mínim de dues boques d’accés.
Actualment, la boca del refugi que hi ha al talús és perfectament identificable, i aparentment sembla que el refugi es
conserva força sencer. Seria necessari entrar-hi per comprovar l’estat de conservació i conèixer la seva planta real.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL URBÀ Consolidat
X

GESTIÓ:

Ordenació directa

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

BCIL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D.022

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
P22
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament tot l’element.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

89. BPU / REFUGI ANTIAERI DE PICAMOIXONS /

P22/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
Refugi antiaeri excavat en els darrers anys de la Guerra Civil (1936-1939), per a protegir els veïns de Picamoixons
davant del perill d’un possible bombardeig de l’aviació franquista. Degut a l’indret on està ubicat, pràcticament al
centre de l’antic nucli urbà, molt probablement ens trobem davant d’una iniciativa portada a terme pel conjunt de veïns
del poble, i no pas davant d’un refugi privat excavat per una sola família.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F.: “L’evolució urbanística de Valls al llarg de la seva història”. Inèdit.
MURILLO GALIMANY, F. (2003): “La morfologia urbana com a resultat d’un procés històric”. A Territori i societat, Vol. I
de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

BÉNS PROTEGITS URBANÍSTICAMENT / ALTRES BÉNS

Resta de terme (RT)

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

90. BPU / LA FONT DEL CATLLAR /

RT10-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 10, Parcel·les 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29.
Polígon 11, Parcel·la 10.
354573, 4572868 (250 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
43163A010000240000UF
48087.31 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA FONT DEL CATLLAR
Lloc d’habitació amb estructures
Romà República
Romà Alt Imperi
Fàcil
Camps de conreu d’olivera i avellaner. El jaciment es troba pròxim al torrent del
Catllar, en la seva vessant esquerra. L’àrea es situa entre el camí del Fornà
(oest) i el torrent del Catllar (est).
Desconegut
--Museu de Valls, Valls

DESCRIPCIÓ
La vila romana de la Font del Catllar es troba a escassos 500 m en línia recta del nucli urbà de Valls, just darrera dels
antics magatzems de l’estació de ferrocarril. Des del pont del Fornàs, cal trencar a la dreta i endinsar-se en un camí de
terra que correspon a l’antic camí al Pla de Santa Maria o Camí dels Muntanyesos. Cal seguir per aquest uns 300 m i
trobarem el jaciment a la part esquerra del camí. El jaciment ocupa diverses parades d’avellaners així com part d’un
terreny erm ocupat per la masia i els corrals de Cal Viola. En superfície apareix gran nombre de material ceràmic:
àmfora itàlica, amfora ibèrica, kalathos, campaniana A, Terra Sigillata Hispànica i ceràmica comuna romana
indeterminada. Al tall del camí abans esmentat apareixen nombroses alineacions de murs així com fragments de
“tegulae” i “imbrices” intercal·lats amb algun pivot d’àmfora romana i fragments d’àmfora ibèrica. Al jaciment s’hi han
efectuat algunes prospeccions peròmai s’hi han realitzat excavacions. La vil·la es troba a 1000 m del poblat ibèric del
Vilar i tradicionalment se l’havia considerat la seva continuació. Malgrat tot, la disparitat de cronologies i les seves
diferents característiques evidencia que es tracta d'un jaciment diferent.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/25000

ACTUACIONS
DADES URBANÍSTIQUES
ACTUACIÓ 1
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a

-Tipus:
-Promotors:
-Participans:
-Motiu:
-Notes:

GESTIÓ:

INFORMACIÓ
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

Notìcies Históriques
1990 – Notícies històriques: Comissió d’Arqueologia de l‘Institut d’Estudis Vallencs: Notícies de la troballa de

NUMERO DE JACIMENT:

14094 (01/11/2005)

ceràmica i murs.

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT10-1
BPU
A. INTEGRAL
---

Documentació
--Bibliografia
VVAA: Prehistòria i història antiga, Valls i la seva Història, Volum II. IEV, Valls 2008.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

90. BPU / LA FONT DEL CATLLAR /

RT10-1/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

91. BPU / JACIMENT DE LA MASIA FIGUERAS /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 10, Parcel·les 68, 70, 71, 74 i 75. Partida Baiona. Valls.
354855, 4572654 (1r enterrament)
354943, 4572656 (2n enterrament)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM:

DADES CADASTRALS
43163A010000680000UE
34964.84 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

RT10-2/

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a

GESTIÓ:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA MASIA FIGUERAS
Varis desconegut / Lloc d’enterrament Inhumació aïllat
Romà República
Romà Baix Imperi
Fàcil
Terreny a l’esquerra del torrent del Catllar i pròxim a un dels seus meandres. En
la seva part sepentrional transcorre la variant de la carretera N-240. Zona
agrícola amb parades d’avellaners. Masies i granges.
Desconegut / Dolent
--Museu de Valls, Valls

DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre el desviavemt de la N-240 en el seu pas per Valls des del Polígon Industrial de la
ciutat direcció Alió. Passat el pont que travessa el torrent del Catllar o torrent Sec, cal girar a la dreta. La finca té l'accés
al costat mateix del voral de la carretera. També es pot accedir des del mateix torrent a través d'un camí particular. Les
primeres notícies a l'entorn del jaciment provénen de fonts orals. Amb motiu de l’obertura d’un camí d’accés des del
torrent a la finca, es descobrí en la dècada dels anys 60 un enterrament que fou desmantellat i del qual no conservem
cap tipus de documentació gràfica ni escrita. A causa de l’aparició de gran nombre de material ceràmic en superfície,
la Comissió d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Vallencs realitzà l'any 1983 tres cates en dit jaciment .
Les cates aportaren materials ceràmics, petris i metàl·lics de diversa naturalesa així com el descobriment d’una
inhumació amb aixovar funerari d’època romana. Durant la construcció de la variant de la carretera N-240 a finals de
l’any 1990 es realitzaren prospeccions arqueològiques als terrenys afectats pel traçat de la carretera amb la conseqüent
recollida de materials en superfície. Una de les troballes més interessants fou la inhumació en fossa d’un individu de
sexe femení jove o adult. L’esquelet presentava un bon estat de conservació, tan sols el crani estava fragmentat. El
cadàver estava situat en posició de decúbit supí i a l’avantbraç esquerre lluïa dos braçalets de bronze. El braç dret es
trobava estirat i paral·lel al cos mentre que l’esquerre restava flexionat, amb la mà sobre el pit. Una agulla de cap d'os
va aparèixer prop del crani. Malgrat no aparèixer estructures, totes les evidències arqueològiques permeten documentar
l’existència d’una explotació agrícola d’època romana situada arran de torrent.
La presència de material constructiu ceràmic (tegulae, imbrices, maons) evidencia la implantació de l’edilícia romana
en l’àmbit rural i per tant, un elevat grau de romanització. Pel que fa a la datació del jaciment, tan sols podem
conjecturar. La presència d’àmfora ibèrica i Campaniana B per una banda i l’existència de Terra Sigillata Africana D per
l’altra, indica que els marges cronològics de funcionament de la vil·la, que són molt elàstics, es trobarien entre època
republicana (mitjans del segle I aC) i mitjans del segle V dC. Es tractaria, doncs, d’un assentament rural amb una llarga
vida marcada per transformacions importants en la seva funció i estructura. Actualment l'única evidència arqueològica a
la vista és la gran concentració de ceràmica a nivell superficial. Malgrat no apareixeren murs durant l'actuació relitzada
l'any 1983 és molt segur que restin en el subsòl les estructures de la vil·la encara per exhumar.

ACTUACIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

15203

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT10-2
BPU
A. INTEGRAL
---

ACTUACIÓ 1 (1990-3-6 desembre)
-Tipus: Prospecció
-Promotors: Particular – Empresa Constructora
-Participans: M. Ester Fabra
-Motiu: Construcció de la variant de la carretera N-240 en el seu tram per Valls.
-Notes: ---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

91. BPU / JACIMENT DE LA MASIA FIGUERAS /

RT10-2/

INFORMACIÓ
Notícies Històriques
1960-70 – Actuacions d’afeccionats i clandestins: Desmantellament d’un enterrament amb moneda. Les restes foren
destruïdes.
Documentació
Memòries i informes – Diari d'excavació inèdit (octubre-novembre 1983)
Bibliografia
FABRA, M.E. . Braçalets. A:El bronze en museus de les comarques de Tarragona . Tarragona .Serveis Territorials de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona . 2002, p.150 .

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

92. BPU / VILA ROMANA DELS QUATRE VENTS /
LOCALITZACIÓ

RT11-2/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 11, Parcel·les 25, 137 i 212. Partida Ruanes. Valls.
354268, 4571970 (222 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
43163A011000250000UG
42636.23 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA VILA ROMANA DE LA MASIA DELS QUATRE
VENTS
Lloc d’habitació amb estructures
Romà
--Fàcil
Al sud-est del terme de Valls, al polígon número 11.
Regular
Dins de l’ARE de Ruanes
Museu de Valls / Desconegut (2a prospecció)

DESCRIPCIÓ
En motiu del projecte d'urbanització que hi ha programat a la Partida Ruanes, es va localitzar aquest jaciment al juliol
del 2005, mentre es realitzaven les tasques de prospecció. El jaciment es localitza al sud-est del nucli de Valls,
concretament al polígon 11, parcel·les 25, 137 i 212. A les parcel·les 25 i 137 no s'hi van trobar estructures, però es
localitzaren fragments d'àmfora ibèrica i itàlica. A la 212 s'hi va documentar un antic marge que separava les diferents
parcel·les (amb la 137) i restes de murs; també es van trobar elements de construcció (tegulae) i fragments de grans
contenidors ceràmics (dòlia).
NOTES
---

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/15000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ACTUACIONS
POUM
Subd / Subnd
(4) (E) / 25b

ACTUACIÓ 1 (2005-de l’1 al 31 de juliol)
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: INCASOL, Generalitat de Catalunya
-Participants: Comissió d’Arqueologia del Museu de Valls (M.Ester Fabra i Salvat)
-Motiu: Remodelació urbanística
-Notes: ---

GESTIÓ:

ACTUACIÓ 2
CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

16155

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT11-2
BPU
A. INTEGRAL

-Tipus:
-Promotors:
-Participants: CÓDEX
-Motiu:
-Notes: --INFORMACIÓ
Notìcies Históriques
--Documentació
Memòries i informes –Memòria de la prospecció arqueològica a la Partida Ruanes (07/2005). Àrea de Coneixement i
Recerca DGPC.
Bibliografia
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

92. BPU / VILA ROMANA DELS QUATRE VENTS /

RT11-2/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

93. BPU / JACIMENT DE L’ATALAIA /

RT11-3/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 11, Parcel·la 71.Ruanes. Valls.
354614, 4572379 (237 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

43163A011000710000UK
19844.07 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la C-37 direcció Alió. Passats els Pisos de Clols i a l'alçada del punt
kilomètric 10, cal trencar a l'esquerra i endinsar-se per un camí que mor als peus del jaciment. El jaciment es localitza
a l'extrem sud-est del nucli urbà de Valls, molt pròxim al poblat ibèric del Vilar, a la vil·la romana del Vilar i a la vil·la
del torrent del Catllar. Es troba en una zona sobreelevada al marge esquerre del torrent del Catllar. Limita al nord amb
la línia fèrria Valls-Vilanova, la qual secciona parcialment el jaciment. Sembla que amb la construcció de la línia de
ferrocarril Valls-Vilanova ja fou parcialment destruït. Al jaciment no s'hi han documentat estructures i en superfície
apareix molt poc material ceràmic. Tot i això, en el sector nord del jaciment, a tall de via, es pot observar un estrat en
pla inclinat amb fragments d'àmfora ibèrica i romana així com fragments de ceràmica comuna oxidada. En base al poc
material ceràmic detectat (àmfora ibèrica, ceràmica comuna ibèrica tardana), aquest establiment rural es pot datar a
l'entorn d'època tardorrepublicana (finals de segle I aC). Actualment encara es observable el tall de pla inclinat que
conté material ceràmic.
NOTES
Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresponen a l’estrat seccionat per la via fèrria on
apareix material ceràmic acumulat.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE L’ATALAIA
Varis Desconegut
Romà República
Romà República
Fàcil
Al marge dret del torrent del Catllar, en una zona elevada que domina el curs de
la riera. Limita al nord amb la línia fèrria Valls-Vilanova. Camps d’ametllers i
garrofers. Part del jaciment és ocupat per un habitatge unifamiliar.
Desconegut
-----

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24b, F, 20

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (2005-01/07-31/07)

GESTIÓ:
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: Ajuntament de Valls
-Participans: M.Ester Fabra i Salvat
-Motiu: Prospecció prèvia al desenvolupament del Pla Parcial
-Notes: ---

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

14725

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

INFORMACIÓ

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT11-3
BPU
A. INTEGRAL
---

Notìcies Históriques
--Documentació
---.
Bibliografia
FABRA, M.E.; BURGUETE, S.; SOLÉ, D. . El seguiment arqueològic dels terrenys afectats per la variant de la carretera
N-240 de passada per Valls. A:Quaderns de Vilaniu . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1998, p.71-78 .

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1.

93. BPU / JACIMENT DE L’ATALAIA /

RT11-3/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

94. BPU / CEMENTIRI JUEU /

RT14-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 14, Parcel·la 87
Polígon 15, Parcel·la 156-157. Ctra. Tarragona. Valls.
353305, 4570980

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
43163A014000870000UL / 43163A015001560000UQ /
43163A015001570000UP
8923.44 m²
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
Xt, 20

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
NUMERO DE JACIMENT:

-----

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

CEMENTIRI JUEU
S. XIII - Medieval
S. XV - Medieval
Fàcil
Travassat per la carretera N-240, a la sortida de Valls en direcció Tarragona
Desconegut
-----

DESCRIPCIÓ
L’espai on les referències documentals situaven el cementiri jueu medieval de Valls es trobava sortint de Valls pel
camí de Tarragona, una vegada creuat el torrent de la Xamora i superada la primera pujada del camí, en una petita vall
entre dos turons (anomenats el Tossal i el Tossalet), abans d’arribar a la creu de terme, que avui encara es manté dreta.
Aquesta vall està oberta en direcció al camí de Tarragona (amb el que limita) i al torrent del Puig. Avui en dia està
travessada per la carretera N-240, i superficialment no s’hi reconeix cap resta que es pugui associar amb el seu passat
d’espai d’enterrament. Així, per exemple no es té coneixement de que s’hi hagi trobat cap làpida funerària jueva, ni cap
fragment d’aquestes, les quals acostumaven a ser de grans dimensions i en molts casos tenien una inscripció cisellada
en la que es feia referència al difunt.
Les comunitats jueves tenien cementiris propis a extramurs dels nuclis urbans, en els que enterraven els seus
membres d’acord amb el seu ritus propi. La memòria de la situació de diversos d’aquests cementiris s’ha conservat
gràcies a un topònim que hi està associat: Montjuïc. Així, per exemple, tan a Barcelona com a Girona, que en època
medieval tingueren una important comunitat jueva, encara es manté el topònim de Montjuïc, que dóna nom a una
muntanya propera al nucli urbà, on els jueus hi tingueren el seu fossar.
Aquests cementiris sempre es mantingueren en el mateix indret on existien des del moment de la creació d’una
comunitat jueva en un municipi, en un espai que a partir del segle XIII es convertí en una propietat al.lodial de la
comunitat jueva. En aquests sentit d’impedir la mobilitat dels cementiris jueus, l’octubre del 1268 el monarca Jaume I
promulgava una ordinació que recordava a la població que els cementiris jueus s’havien de mantenir en l’indret on
s’havien situat originàriament i no es podien bastir en cap altre lloc.
Els jueus vallencs també disposaven del seu propi cementiri, separat del fossar dels cristians i del que tenien els
sarraïns, que estigué en ús entre els segles XIII i XV, mentre hi hagué individus de confessionalitat jueva a la vila. A
partir del 1391 el seu ús començà a decaure, a mesura que la població de confessionalitat jueva anava desapareixent o
es convertia al cristianisme, fins a la desaparició dels darrers jueus amb el decret d’expulsió de l’any 1492, i amb ella,
la del cementiri que li era propi.
El cementiri dels jueus estava situat a la zona de l’antic camí de Tarragona, a tocar d’aquesta via i per damunt del rec
de na Gombaldona, que a l’igual que el mencionat camí, encara existeix avui en dia.
Tot i que encara no s’hi ha fet cap tipus d’intervenció arqueològica que pugui intentar aclarir si realment aquella petita
vall entre turons fou el Montjuïc vallenc, o si bé cal cercar-lo en algun altre indret proper a aquest, cal dir que la
documentació que fa referència al cementiri jueu el situa en aquest espai, a la vall que hem descrit A més també hi ha
constància documental de la notícia de la troballa d’algunes restes humanes en aquesta zona, en el moment de la
construcció de la carretera de Tarragona l’any 1819, i a la finca que es troba al Tossalet, l’any 1964.
Bibliografia

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT14-1
BPU
A. INTEGRAL

1.

MURILLO GALIMANY, F. (2007). “Els antics cementiris de Valls (VI)”. A Cultura, Nº681, Valls: AAEET.
SECALL GÜELL, G. (1980). Els jueus de Valls i la seva època, Valls: IEV.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2.

94. BPU / CEMENTIRI JUEU /

RT14-1/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

95. BPU / VIL·LA ROMANA DE ELS FONTANALS /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16 Valls.
351455, 4568568

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

DADES CADASTRALS
--1214.84 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA - PÚBLICA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/15000

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:
PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

VIL·LA ROMANA DE ELS FONTANALS
Lloc d’habitació amb estructures conservades, vil·la
II-I aC (Romà Republicà)
IV dC (Romà Imperial)
A-27
Explotació agrària
Obres A-27
1.

DESCRIPCIÓ

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

RT16-3/

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT16-3
BPU
A. INTEGRAL
---

La Vil·la romana de Fontanals es troba situada en una zona plana, al sud d’un petit turó, el puig de Gallissà, al sud-est
del terme municipal de Valls. El jaciment es troba situat al PK 8+143 del traçat de l’Autovia A-27 de Tarragona a
Montblanc, tram el Morell – Variant de Valls, motiu que va motivar la seva excavació, quan fou detectat en portar a
terme els treballs de seguiment arqueològic de l’autovia. Prèviament se’n desconeixia l’existència. El resultat ha estat
la localització d’un jaciment que presenta una cronologia força àmplia, des del segle II-I aC fins, com a mínim, a la
segona meitat del segle IV dC, distribuïda en quatre fases diferenciades.
Les restes recuperades ens defineixen la part oest d’un edifici bàsicament productiu, però la parcialitat de l’excavació
fa que desconeguem trets importants per a la interpretació del conjunt. Per tant, no permet l’afirmació de cap
interpretació definitiva, sinó hipòtesis que cal prendre amb prudència i restar a l’espera de noves aportacions.
La I fase correspon a un assentament tardo-republicà, entre els segles II-I aC, quan es va implantar un petit
assentament del qual s’han recuperat alguns àmbits força malmesos, difícilment interpretables però possiblement
vinculats a un assentament agrícola. És la fase més desconeguda. Al sector 2 hi havia quatre retalls, possiblement
vinculats a l’extracció d’argiles. Tots ells van quedar reblerts, excepte un que es va reaprofitar possiblement com un
espai de funcionalitat agropecuària.
La fase II té lloc a l’entorn al canvi d’Era, quan es construeix la vil·la de Fontanals. L’edifici de la fase II, datada fins a la
segona meitat del segle II dC, mostra diferents estances de la pars rústica d’una vil·la, o d’un edifici d’ús agropecuari.
S’hi intueix una especialització del treball amb l’aparició de conjunt d’espais productius com una zona
d’emmagatzematge, un espai impermeabilitzat amb opus signinum i un possible fornal metal·lúrgic, possiblement d’un
petit taller per a reparar les eines necessàries pel treball.
També s’observen evidències d’activitats oleiques o vitivinícoles, concretament del procés de premsat; testimoniada
amb la troballa d’un fragment d’area de pedra en posició secundària a un dels estrat d’amortització de la fase.
Tot i que aquesta activitat no la podem relacionar clarament amb les estances recuperades, en absència d’estructures
clarament identificables com les estructures de premsat in situ, cal assenyalar que les estances situades al nord del
conjunt ens indiquen una zona de producció i d’altres d’emmagatzematge, que podria haver estat relacionades. La zona
de producció quedava testimoniada amb estança pavimentada amb opus signinum, que va ser substancialment alterada
tot i que en desconeixem si es podria tractar d’un lacus o bé d’una bassa de menys fondària, i d’una possible
estructura de combustió que s’hi recolzava al sud.
Al costat hi trobem una zona d’emmagatzematge on, possiblement entre d’altres recipients, hi havia diverses dolia.
Desconeixem l’extensió real de les zones utilitzades per a l’estocatge, ja que d’altres estances del nord només han
conservat les parets perimetrals i podrien haver-se utilitzat amb aquesta funció.
La III fase correspon a la vil·la Alt Imperial, datada entre la segona meitat del segle II dC i el segle III dC: l’antic edifici
es reformat donant pas a una nova distribució que mostra una planificació acurada i un programa arquitectònic
elaborat. Es construeixen espais que apunten una intensificació i especialització de les zones de producció.
L’edifici marca clarament dos cossos connectats mitjançant un passadís: l’un al nord, on s’intueix una gran zona
compartimentada en naus allargades, possiblement associada a l’emmagatzematge; i l’altre al centre i sud on es hi ha
un conjunt de cinc estances de mides similars articulades al voltant d’un pati. Al sud hi havia un conjunt del qual s’han
recuperat tres espais on possiblement es realitzés un mateix procés productiu. Respecte a la funcionalitat de molts
d’aquests espais, tot i que cal restar a l’esperar de nous resultats, els indicis recuperats ens fan valorar en la producció
vitivinícola.
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DESCRIPCIÓ (continuació)
Un dels àmbits que millor manifesta les reestructuracions d’aquesta fase és l’àmbit 17, on hi ha un canvi de
funcionalitat que, fins el moment, desconeixem: l’antic opus signinim és parcialment eliminat conservant-se només en
determinades zones i en una superfície circular al centre amb tres forats al costat. Respecte a les hipòtesis de
funcionament de la nova estança, plantejarem dues opcions, amb les reserves necessàries per la informació
fragmentària d’aquesta zona i per l’absència de determinats elements associats i necessaris que no s’han trobat. En
primer lloc, la forma circular del opus signinim repicat recorda els emplaçament de les premses però, en contra
d’aquesta opció, hem d’assenyalar l’absència d’una canalització al voltant, necessària per a evacuar el líquid premsat.
Per altra banda, l’absència de quelcom evidència de l’estructura de premsat no ens hauria de fer descartar l’opció de
l’estructura en si, sinó la de determinades tipologies, atès que hi ha d’altres que no deixen cap rastre arqueològic en
estar fetes amb materials periples.
La segona opció es relaciona amb l’activitat metal·lúrgica, també present al jaciment amb troballes d’escòries de ferro
en posició secundària. El testimoni circular amb forats al costat recorda les estructures identificades al taller de forja
del Vilarenc del segle I dC (Calafell, Baix Penedès); on hi havia una estructura massissa de mides similars i els forats
que subjectaven quelcom estructura, possiblement per protegir del vent. A la vil·la dels Fontanals ens mancarien un
seguit d’estructures necessàries per aquest procés, com alguna estructura on es sobrealcés el fornal i una base per
l’enclusa, però que no s’hauria de descartar que fossin mòbils o simplement haguessin desaparegut.
Al conjunt del cos central, la producció vitivinícola s’apunta més clarament a determinats àmbits. En primer lloc, el
caràcter distributiu del pati, que possiblement hagués estat parcial o totalment descobert, és característic d’algunes
zones de treball en què part de l’elaboració és feia als patis oberts, un fet que segur que també devien de tenir les de
producció vitivinícola.
Per altra banda, respecte a la funcionalitat de les diverses estances distribuïdes al voltant del pati, alguns dels
elements esclaridors són les llars de foc, trobades en tres de les cinc estances. La presència de llars a les
dependències es podria explicar per a alguns dels processos de la producció vitivinícola. En aquest sentit, trobem
paral·lels al jaciment de Veral de Vallmora on també se’n van identificar a l’interior d’alguns espais.
Finalment, un altre conjunt interessant en aquest sentit són els àmbits 1, 2 i 16, tots tres connectats i possiblement
vinculats a la mateixa activitat productiva: una bassa impermeabilitzada amb opus signinum, un espai també
impermeabilitzat amb morter i una dependència amb paviment de terra des d’on s’accedia a la bassa anterior.
La bassa presenta dos factors rellevants, en primer lloc la reduïda fondària, indicada amb l’accés obert al mur est, fet
que ens apropa a algunes hipòtesis per eliminació; i, per altra banda, el fet que la bassa estigués a una cota superior
que la pavimentació de l’espai al sud, plantejant la possibilitat que hi hagués hagut quelcom conducció d’evacuació,
fet que no podem conèixer ja que el sud-oest de la bassa va quedar totalment arrasat per les activitats de conreu
modernes.
Respecte al tipus de producció que s’hi devia de realitzar, la fondària ens fa descartar l’opció de lacus destinat
exclusivament a l’emmagatzematge de líquids. En aquesta línia, contemplant les possibilitats d’una vil·la d’interior, i
recolzant-nos en les evidències descrites anteriorment, podrien estar vinculades a l’activitat vitivinícola. Considerem
que es podria tractar d’una zona de premsat vinculat a la producció de vi, un torcularia. La bassa podria respondre al
calcatorium on es trepitjava el raïm per a l’extracció del most. Però caldria un orifici de sortida per on el most es
precipitava a l’exterior i era recollit en recipients per a després poder-se intensificar el procés en una premsa. En el cas
de Fontanals no s’ha identificat aquest element però, com hem indicat anteriorment, la part sud-oest de la bassa no es
va conservar; en aquest sentit, i amb les reserves necessàries, cal assenyalar el fet que el nivell de circulació de
l’àmbit 1 estigués 30 cm per sota del nivell del possible calcatorium.
La troballa o identificació de calcatorium als jaciments no és massa freqüent, fet que s’ha explicat mitjançant la
iconografia amb l’ús de recipients fets en materials periples, però també s’han trobat alguns en obra o excavats a la
roca natural. Paral·lels de basses similars fetes en obra o espais impermeabilitzats que indiquem possibles torcularia
els trobem, entre d’altres, a la Vil·la del Aragalls (Vila-seca) o Mas d’en Bosch I (Constantí). Un altre exemple, més
allunyat és el jaciment de Veral de Vallmora (Teià, Maresme) on hi havia dos calcatoria d’obra comunicats amb la zona
de premsat amb premses de biga, situat a un nivell inferior.
La IV fase, la vil·la Baix Imperial, el darrer moment d’aquest jaciment, es documenta el segle III dC fins, com a mínim,
la segona meitat del segle IV dC. L’última fase mostra una continuació dels espais però amb algunes modificacions,
mostrant la decadència del conjunt.
El cos nord es reestructura, s’eliminen les estances productives de la fase anterior, i es converteix en una gran zona,
possiblement parcialment oberta de la qual es van recuperar el basament de dos pilar i un petit mur cantoner.

Per altra banda, al cos central s’eliminen les llars de foc de les estances, excepte la de l’àmbit 10 que la conserva en
aquest darrer moment. Per tant s’observa una reducció de l’activitat productiva associada a les llars que, com hem
assenyalat anteriorment, possiblement estiguessin vinculades a la producció de vi. Però sembla que continuen els
àmbits 1 i 2, tot i que, tampoc podem descartar que es reconvertissin aquests espais amb una altra funció
indeterminada, ja que es va eliminar l’àmbit 16 (espai associat al possible procés de premsat realitzat als àmbits 1 i 2).
A més de la vil·la, també cal destacar una estructura que va aparèixer al seu exterior: una canalització que travessava el
sector 2 del jaciment, amb orientació sudest-nordoest. Aquesta tenia 1,45 m d’amplada i es van recuperar 22,45 m de
llargària. Estava formada per dos murs paral·lels fets de pedra amb morter, d’amplada de 0,42 m cadascun, i el canal
per on es conduïa l’aigua, revestit amb morter, de 0,58 m d’amplada.
L’arrasament modern va seccionar l’estratigrafia de funcionament i, si existís, el possible sistema de coberta. El
sistema de fonamentació era una rasa a saco on es va construir la caixa de la conducció que, a la part recuperada,
seccionava l’estratigrafia de la fase I. Aquest fet dificulta la datació de l’estructura que, fins i tot, podríem plantejar-nos
que correspongués a una conducció d’època moderna; però la seva orientació, que presenta un gir a l’alçada de la
vil·la, ens fa plantejar la possibilitat de voler desviar-la de l’edifici, i per tant l’opció que hagués funcionat amb la vil·la.
En tot cas, ambdues hipòtesis caldran posar-les a l’espera de possibles nous resultats.
Una vegada explicades les fases del jaciment, ens trobem que la vil·la dels Fontanals es contextualitza al segle I aC,
possiblement entorn al canvi d’Era. Aquest assentament és la continuïtat d’unes estructures anteriors vinculades a un
assentament agrícola.
Les instal·lacions de la vil·la originària perduren fins a la segona meitat del segle II dC, quan la distribució de l’edifici
canvia substancialment a la fase III, amb la intensificació d’instal·lacions productives que perduraran fins al segle III
dC. Precisament a inicis del segle III dC es documenta el final de la propera Vil·la romana del Vilar (Valls), on també
s’apuntava la producció vitivinícola.
Al segle III dC es contextualitza la darrera fase de la Vil·la de Fontanals, un moment de decadència de les instal·lacions,
possiblement relacionat amb el context polític i econòmic viscut a la segona meitat d’aquesta centúria. Aquest fet és
coherent amb vil·les situades a les rodalies, hi ha evidències d’abandonament d’algunes, entre d’altres, la de Mas d’en
Gras i el Vilarenc; altres continuaven amb diverses reformes, mostrant una decadència als conjunt, com la de
Cal·lípolis o la Llosa.
Per altra banda, relativament a prop de la Vil·la de Fontanals, al segle III es documenta la construcció de la Vil·la dels
Hospitals (el Morell), situada al costat de la via Via de Italia in Hispanias; de fet altres jaciment també situats entorn de
la via apunten una revitalització o activitat intensa en els segles IV-V.
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96. BPU / JACIMENT DE EL COLL ROIG /

RT20-2/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 20, Parcel·la 18. La Granja. Valls.
351588, 4572721 (199 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE EL COLL ROIG
Varis Desconegut
Ferro-Ibèric
--Fàcil
Zona en vessant al marge dret d’un petit torrent afluent del Francolí a l’esquerra
de la carretera T-742 direcció Picamoixons. Pròxim al jaciment es troba una
granja de pollastres i el Museu de les Eines del Camp. Camp d’oliveres i arbres
fruiters.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
--Museu Salvador Vilaseca, Reus

DADES CADASTRALS
43163A020000180000UM
16067.61 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Per accedir al jaciment des de Valls, cal agafar la T-742 direcció Picamoixons. A l'alçada del punt kilomètric 1,900 i
abans de traspassar el pont sobre el torrent, podrem accedir al jaciment, que es troba a peu de carretera, concretament
al seu marge esquerre. Es tracta d'un petit assentament ibèric localitzat durant els anys 60 per Lluïsa Vilaseca, de
cronologia imprecisa a causa de l'absència de material ceràmic datable amb seguretat (segle IV-III aC). L'únic indici
arqueològic que permet la localització de l'assentament és la presència de material ceràmic en superfície. D'entre el
material ceràmic documentat destaca la presència d'àmfores i gerres ibèriques, així com vasos de menors dimensions
també de filiació ibèrica. Actualment no s'observen estructures arquitectòniques i el material en superfície és molt
escàs.

ACTUACIONS
POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a, Xt

ACTUACIÓ 1
-Tipus:
-Promotors:
-Participans:
-Motiu:
-Notes: ---

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INFORMACIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

991 (26/12/2005)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Bibliografia
VILASECA DE PALLEJÀ, Ll. . Notas de Arquelogía de Cataluña y Baleares. A:Ampurias . Barcelona .Diputació Provincial
de Barcelona . 1968, p.364 .

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT20-2
BPU
A. INTEGRAL
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97. BPU / JACIMENT DE EL CAU DEL SERRA/

RT21-1/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 41.Martinenquera. Valls.
348878, 4572979 (180 m) (segons e-GIPCI)

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE EL CAU DEL SERRA
Cova natural d’enterrament Inhumació col·lectiu
Calcolític
--Fàcil
Àrea compresa entre les antigues terrasses carbonatades i el llit del riu
Francolí. Zona dedicada als cultius d’avellaners i garrofers on s’intercalen
petites àrees de pi blanc i matolls.

43163A021000410000UE
9676.31 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Destruït
--Museu Salvador Vilaseca, Reus

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:
NUMERO DE JACIMENT:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT
822 (20/01/2006)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-1
BPU
A. INTEGRAL

Per accedir al Cau d'en Serra des de la població de Picamoixons cal prendre la carretera TV-7421 que des de la sortida
de la població en direcció a Valls mena a les poblacions de la Masó i el Rourell. Recorreguts uns 200 metres d'aquest
vial es troba un primer trencall a mà esquerra pel què s'ha de seguir, sense desviar-se del camí principal, fins a arribar
a un punt on a l'inici d'una corba pronunciada del camí es troba, a mà dreta, una cadena que tanca el pas a un vial
particular. S'ha de continuar a peu per aquest, passant al costat d'una caseta i en direcció al bosc. Quan el camí s'hi
endinsa, cal deixar-lo i continuar recte, descendint pels bancals pel límit entre les terres conreades de garrofers i el
bosc. S'ha de baixar fins a la parada d'avellaners que es troba sota la de garrofers i caminar cap a l'esquerra en el límit
entre aquestes dues, visualitzant la formació de conglomerats que es troba just damunt de la parada de garrofers.
Recorreguts uns 20 metres es veurà una cavitat oberta en aquesta terrassa fossilitzada. Es tracta d'una cova natural
orientada al NW, oberta en una capa de conglomerats. És de planta semicircular, té uns dos metres de profunditat, amb
una boca de quatre metres d'ample i 1 d'alt, alçada que es va perdent fins arribar als 30 cm al fons de la cavitat.
El jaciment fou descobert i excavat pel Dr. Vilaseca a la tardor de l'any 1939 (Vilaseca, 1940) qui identificà una
seqüència sedimentària formada per tres nivells: a) tova calcària, b) capa arqueològica de 25-30 cm i c) terra i arenes,
estèril. Al nivell b, l'únic amb material arqueològic, s'hi exhumà un important conjunt format per restes humanes
associades a elements d'aixovar. Les restes humanes corresponen a 12 cranis amb els esquelets respectius. Els cranis
es trobaven molt fragmentats, essent impossible la reconstrucció d'alguns d'ells. El taxó més interessant és un cúbit
esquerre al que li manca la epífisi distal, amb una fractura defectuosament consolidada, amb 37 mm d'encavallament,
a l'alçada de la unió dels terços superior i inferior. Associat a les restes òssies es documentaren 6 grans làmines de
sílex, que el Dr. Vilaseca identificà amb peces de falç per la presència d'un poliment intens a la cara inferior esquerra
(Vilaseca, 1973). D'entre aquestes destaca un exemplar de 260 mm de llarg , 22 d'amplada i 24 de gruix. Igualment en
sílex es localitzaren 8 fragments de làmina, una gran fulla foliàcia, de 112 x 40 x 6 mm, amb una sèrie de retocs
paral•lels plans que afecten a la cara dorsal i ventral, i un excepcional conjunt de 14 puntes de fletxa foliàcies
configurades en un sílex d'excel•lent qualitat. Juntament amb aquests efectius també es trobaren làmines, esclats i
dos gratadors sobre làmina. Destaca la presència d'un fragment de destral de porfirita polida i una placa quadrangular
de filiadi verd. A banda del material lític també s'exhumà un recipient sencer corresponent a un bol hemiesfèric decorat
a base de quatre línies incises curtes formant espiga, part d'un recipient de les mateixes característiques però de
factura més grollera i decorat amb mugrons i fragments d'un altre igualment decorat (Vilaseca, 1940), quatre punxons
d'os i gairebé dos milers de denes de collaret D'aquestes darreres en destaca la varietat de materials i morfologies.
Així, hi figuren 700 efectius d'esteatita, de morfologia cilíndrica d'entre 1.5 i 5 mm de diàmetre; 26 fetes en calaïta, de
morfologies variables: ovalades, el·líptiques, trapezoïdals, triangulars, etc., i d'un diàmetre entre els 3 i els 12 mm; 6
denes de calcita de 5 mm de diàmetre i 10 mm d'amplada; diverses denes tubulars d'os, d'una longitud màxima de 28
mm de longitud i 4 d'amplada i mínima de 7 mm de llargària; 42 elaborades a partir de petxines, principalment
Cardium, de forma discoïdal d'entre 12 i 5 mm de diàmetre, 14 del tipus bitroncocònic amb perforació bicònica; denes
corresponents a exemplars de gasteròpodes marins: 9 de Tivia europaea, 52 de Marginella Philippi, 125 de Phasianella
pulla i prop de 1000 de Dentalium vulgare, i a vertèbres de peix, de les que se n'han documentat 30, i excepcionalment
tres peces de collaret de metall fos de morfologia cònica, d'entre 7 i 10 mm d'alçada i 6 mm de diàmetre.
(continua)
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DESCRIPCIÓ (continuació)
L'estudi dels materials ha permès datar amb força exactitud el conjunt que acompanya a la inhumació, essent el Cau
d'en Serra una cova sepulcral dels voltants de l'any 2000 a.n.e., pertanyent al període conegut com a calcolític.
Actualment la morfologia de la cova es troba intacta i tant en el sediment de l'interior com en el de la pendent
immediatament annexa a la boca no es localitza material arqueològic en superfície, ni s'hi veuen evidències indicatives
d'haver estat visitada per furtius.
NOTES
La cavitat es troba jut al límit dels termes d’Alcover i de Valls (Picamoixons)

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (2007-20/07-24/07)
-Tipus: Excavació i Intervenció preventiva
-Promotors: Ajuntament (Dolors Batalla Nogués, alcaldessa)
-Participans: CODEX (César Augusto Pociña López)
-Motiu: Documentació de les restes arqueològiques del portal de Llovets, a causa de la urbanització de la
zona
-Notes: ---

INFORMACIÓ
Notìcies Históriques
1927 – Referències orals: L’any 1927 s’enterraren al cementiri de Picamoixons alguns ossos procedents de la cova
que van ser descoberts per uns caçadors. En aquell moment es pensà que es tractava de cadàvers de la guerra del
Francès relacionats amb la batalla de Pont de Goi.
Documentació
---.
Bibliografia
VERGÈS, J.M. . Calcolític i bronze: hàbitats, coves sepulcrals i sepulcres megalítics. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els
caçadors-recol·lectors de Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu
Històric Comarcal de Valls . 1996, p.106-108 .
VERGÈS, J.M. . Els orígens del poblament. A:Alcover. Una història . Alcover .Centre d'Estudis Alcoverencs . 1997,
p.13-14 .
VILASECA, S . El Cau d'en Serra (cueva sepulcral de Picamoixons, término de Valls). A:Ampurias . Barcelona .1940,
p.157-158 .
VILASECA, S. . Nuevas observaciones sobre el Cau d'en Serra. A:Ampurias . Barcelona .Institut de Prehistòria i
Arqueologia, Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación de Barcelona. C.S.I.C. . 1964, p.214-221 .
VILASECA, S. . . A:Reus y su entorno en la Prehistoria . Reus .Asociación de Estudios Reusenses . 1973, p.178-182 .
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98. BPU / LA CANTERA O BÒBILA D’EN PITEU /
LOCALITZACIÓ

RT21-2/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 79. Martinenquera. Valls.
350650, 4573100 (202 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA CANTERA O DE LA BÒBILA D’EN PITEU
Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la
Romà República
Romà Baix Imperi
Fàcil
En una extensa parada de vinya, al marge esquerre de la carretera T-742
direcció Picamoixons. Al marge dret hi ha dues bòbiles abandonades. Situat en
una lleu pendent envers la vall Francolí.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Parcialment destruït
--Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona

DADES CADASTRALS
43163A021000790000UA
30181.74 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA / PÚBLICA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera T-742 direcció a Picamoixons. El jaciment es troba situat a
l'esquerra de la carretera, al punt kilomètric. 3,000. El jaciment es troba davant de les instal·lacions i sorreres d'una
antiga explotació d'àrids actualment abandonada. Al jaciment s'hi accedeix a través d'un camí veïnal que neix a peu de
carretera. El jaciment es tracta d'un establiment rural d'època romana que, aparentment, va assolir una àmplia extensió
de terreny i també una llarga perduració cronològica. Es coneixia la seva localització des de feia anys enrere però no
s'hi va fer cap intervenció arqueològica fins l'any 2000. Durant els mesos d'agost i setembre de l'any 2000 es
documentaren algunes de les seves estructures. La intervenció arqueològica es centrà en la realització de 13 cales de
sondeig. Del total de 13 cales tant sols donaren resultats positius 2. En la primera cala, les restes arqueològiques, que
presentaven un estat de conservació pèssim, es resumiren en la troballa de quatre sitges, tres d'elles de fons pla i
d'una d'elles de fons convex i una d'elles amb fons de cul d'ou, un fons d'un dòlium"in situ" i les restes d'un abocament
domèstic. Pel seu contingut en escòries i calç s'infereix l'existència propera de forns tant de calç com ceràmics. Els
rebliments de les sitges es dataren a l'entorn de la primera meitat del segle III, segle IV i primera meitat del V dC.
L'altra cata proporcionà restes d'un paviment de mala qualitat i de dimensions considerables. No es localitzà el mur al
qual anava associat. L'estrat d'abandó del paviment assenyalà una cronologia d'entre inicis del segle II dC i finals del
segle III dC. Pel que fa al material, es concentrà en estrats d'abocaments domèstics i rebliment d'algunes sitges. Pel
que fa als materials arqueològics, el grup ceràmic que aparegué amb més quantitat fou aquell de procedència africana
(Terra Sigillata Africana A, D i C, comuna africana i àmfora africana). La ceràmica d'època republicana així com les
sigillates no africanes i àmfores d'altres procedències geogràfiques (àmfora bètica, gal·la, itàlica, oriental i tarraconesa)
aparegueren de manera residual. També destaquen fragments de ceràmica comuna romana i de "lucente". Durant la
nostra visita varem observar gran quantitat de ceràmica romana en superfície, sobretot en aquella zona més propera a
la carretera. Destaca la presència de tègula, T.S.Sudgàl·lica, àmfora romana indeterminada, àmfora africana, T.S.
Africana D i ceràmica comuna oxidada. També constàrem la presència de material constructiu ceràmic reutilitzat en les
torretes dels garrofers.

NUMERO DE JACIMENT:

989

NOTES

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/10000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a, Xt, 25b

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

(14/12/2005)

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-2
BPU
A. INTEGRAL
---

Les coordenades UTM assenyalades com a punt central del jaciment corresponen a la zona on s’intervingué
arqueològicament l’any 2000.
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1.

98. BPU / LA CANTERA O BÒBILA D’EN PITEU /
ACTUACIONS

RT21-2/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ACTUACIÓ 1 (2000-30 agost – 8 setembre)
-Tipus: Prospecció
-Promotors: Generalitat de Catalunya, GISA
-Participans: Arqueocència (Goretti Vila i Fàbregas)
-Motiu: Obres d’acondicionament de la carretera T-742 (tram Valls-Picamoixons)
-Notes: ---

INFORMACIÓ
Notìcies Històriques
--Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 2000: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg.3571.

Bibliografia
---
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99. BPU / PONT DE GOI I /

RT21-3/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 35. Martinenquera. Valls.
349000, 4572135 (170 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PONT DE GOI I
Lloc d’habitació amb estructures peribles

CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

Paleolític Superior
Paleolític Superior
Fàcil
Plana al·luvial del riu Francolí. Àrea on s’alternen les zones ermes amb els
conreus de secà, principalment avellaners.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Bo
--Museu Salvador Vilaseca, Reus

43163A021000350000UX

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:

532699.38 m² (Font e-GIPCI)

TITULARITAT:

PRIVADA / PÚBLICA

1. Jaciment Pont Goi

DESCRIPCIÓ
PONT DE GOI I

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT (PONT DE GOI I – IV)1/30000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b, Xt

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

993

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

(16/12/2005)

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-3
BPU
A. INTEGRAL
---

L'accés al jaciment des de la pedania de Picamoixons s'efectua seguint la carretera T-7421 en direcció a la carretera T724. En aquesta primera, just abans de creuar el conegut Pont de Goi, que travessa el riu Francolí, es troba, a la dreta,
un molí draper abandonat. Al costat d'aquesta edificació hi ha un camí que s'ha de seguir, prenent el primer trencall a
l'esquerra. A banda i banda d'aquest camí i paral·lels al meandre del riu, sobretot en les primeres parades d'avellaners
delimitades pel camí i el riu és on es troben les majors concentracions d'indústria lítica. Es tracta d'un jaciment en
superfície que s’estén per una àrea molt àmplia. Fou descobert i documentat pel Dr. Vilaseca (Vilaseca, 1940 i 1953),
qui n'efectuà un breu estudi. Posteriorment, als anys 70 un afeccionat prospectà la zona i recollí un elevat nombre
d'indústria lítica que posteriorment cedí a l'antic L.A.U.B.T.(Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona a
Tarragona), on s'estudiaren els materials.
El material està constituït exclusivament per indústria lítica en sílex procedent de diferents àrees del jaciment, essent la
situada al nord la que presentava més densitat de troballes. L'estudi morfotècnic del conjunt ha permès constatar el
desenvolupament d'unes estratègies de producció lítica caracteritzades per una explotació unipolaritzada bifacial a
partir del pla horitzontal, amb configuracions còniques i centrípetes, una explotació unipolaritzada unifacial amb el pla
d'interacció ubicat a la perifèria del volum, una explotació bipoaritzada a partir de dos plans d'interacció disposats de
forma ortogonal i una explotació bipolaritzada a partir de dos plans d'interacció disposats de forma oposada. Aquests
esquemes de producció permeteren l'obtenció majoritària d’esclats no laminars, tot i que també se’n documenten de
laminars. Tot i així, s'observa una gran homogeneïtat en les seves característiques tècniques, essent l'únic element
diferenciador l'índex de llargària. Els esclats són transformats essencialment mitjançant el retoc simple. Les tipologies
més representades són el denticulat, i en menor mesura, gratador, rascadora i burí.
La complexitat documentada en els processos d'explotació del sílex ha permès plantejar la hipòtesi de la pertinença del
jaciment a un moment de crisi i de transformació dels models tècnics. La coexistència de models bifacials centrípets,
característics del paleolític mitjà, amb esquemes d'explotació laminar documentats a inicis del paleolític superior
situaria hipotèticament, les ocupacions de Pont de Goi a cavall entre aquests dos períodes.
De totes maneres, tampoc no es descarta que els diferents models corresponguin a ocupacions diferenciades
cronològicament. En aquest sentit, la manca d'una seqüència estratigràfica només ha permès plantejar aquest darrer
aspecte a nivell d'hipòtesi. Des del punt de vista de la dinàmica ocupacional es planteja la possibilitat que Pont de Goi
correspongués a un campament central, amb un important desenvolupament d'activitats domèstiques que es plasmaria
en la variabilitat qualitativa dels instruments o que correspongués a un seguit d'ocupacions cícliques. Anys més tard de
la donació del material, les obres de conducció del gaseoducte entre les poblacions del Morell i el Pla de Santa Maria
obligaren a la realització d'un seguiment arqueològic a la zona immediatament al nord d'on s'estenia el jaciment de
Pont de Goi. En concret, l' àrea prospectada comprenia una franja de terreny que s'estenia al llarg d'uns 200 metres al
nord de l'antic molí del pont de Goi, a l'oest de la carretera TV-7421 que uneix la carretera Valls-Alcover amb la de
Valls-Picamoixons. Tot i que existia la possibilitat de trobar restes del jaciment en posició estratigràfica, per
l'exhumació de material lític en aquesta zona, el resultat del seguiment fou negatiu. Actualment encara es pot
documentar la presència de material lític en superfície en tota l'àrea que ocupa el jaciment, especialment en les
parades d'avellaners que es troben al costat del tall del riu Francolí.
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2. Jaciment Pont Goi

3. Jaciment Pont Goi

99. BPU / PONT DE GOI I /
ACTUACIONS

RT21-3/
INFORMACIÓ
Notïcies Històriques
1972-1978 –Actuacions d’afeccionats i clandestins: Josep M.Gabarró i Molló: Recollida del material de superfície del
jaciment i posterior donació al L.A.U.B.T. (Pont de Goi I)
Bibliografia
VILASECA, S. . . A:Las industrias del sílex tarraconenses . Madrid .Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Rodrigo Caro . 1953, p.362-365 .
BORREGO, A, CARBONELL, E., GABARRÓ, J.M., OLLÉ, A., VERGÈS, J.M. . Pont de Goi: estructura lítica i cadenes
operatives d'un complex a l'aire lliure de caçadors-recol·lectors. A:XXXV Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos de
Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.135-150 .
VERGÈS, J.M. . Els orígens del poblament. A:Alcover: Una història . Alcover .Centre d'Estudis Alcoverencs . 1997, p.79.
VAQUERO, M. . Contribución al análisis de las BN1G al estudio de las cadenas operativas líticas: Pont de Goy (Valls,
Alt Camp). A:Tecnología y cadenas operativas líticas . Barcelona .Universitat Autònoma de Barcelona . 1992, p.223251 .
VAQUERO, M. . La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític a les comarques
meridionals de Catalunya. A:Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1996,
p.53-80 .
VERGÈS, J.M. . Els caçadors-recol·lectors del paleolític. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els caçadors-recol·lectors de
Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu Històric Comarcal de
Valls . 1996, p.22-29 .
VILASECA, S. . Sobre las industrias líticas tarraconses de aspecto campiñiense. A:Boletín arqueológico de la Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense . Tarragona .Reial Societat Arqueològica Tarraconense . 1952, p.1-12 .
PONT DE GOI II i IV:
VERGÈS, J.M. El seguiment arqueològic de la construcció del gaseoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre el Morell i
el Pla de Santa Maria. A. Quaderns de Vilaniu. Valls. 1996, p.85-89.
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100. BPU / PONT DE GOI II /

RT21-4/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 99. Martinenquera. Valls.
349546, 4572249 (170 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

43163A021000990000UX

SUPERFÍCIE:

16.821,19 m² (Font e-GIPCI)

TITULARITAT:

PRIVADA

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PONT DE GOI II
Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la

CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

Romà República
Romà Segle III
Fàcil
Zona planera que es troba a tocar la riba esquerra del riu francolí, en una àrea
ocupada per camps de garrofers, olivers i ametllers, a banda i banda de la
carretera TV-724.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

1. Jaciment Pont Goi II

Regular
--Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/30000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b / Xt

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

12341 (21/11/2005)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar al T-724 en direcció a Alcover. Un cop passat el pont sobre el riu
Francolí, al cap d’uns 300 metres arribarem a la cruïlla amb la TV-7421. Llavors cal trencar a la dreta en direcció a
Picamoixons. Seguirem la carretera fins arribar al Pont de Goi, que travessa el riu Francolí. El jaciment es localitza al
costat del riu, al punt kilomètric 1,200. Es tracta d’un establiment rural romà tipus vil·la dedicat a l’explotació
agropecuària del territori i que es troba en estreta relació amb la via romana que transcorria paral·lela al riu Francolí. El
jaciment es situa en un suau turó al marge dret del riu Francolí, a banda de la TV-7421. La zona del Pont de Goi ja era
coneguda per l’existència de restes arqueològiques prehistòriques i romanes. Les intervencions arqueològiques
realitzades l’any 1994 amb motiu de la instal·lació de la conducció de Gas Tarraconense permeté descobrir dos punts
amb ceràmica romana que s’identificaren amb els noms de Pont de Goi II i Pont de Goi IV. El jaciment es divideix en
dos sectors. El primer, a l’esquerra de la carretera (direcció Picamoixons) no presenta estructures i el material en
superfície és molt escàs, quasi inexistent. El segon sector, més ric en restes arqueològiques, es situa a la dreta de la
carretera i sí presenta estructures arquitectòniques, si bé molt arrasades. Són estructures constructives compostes per
murs de pedra lligada amb morter de calç i dipòsits d’”opus signinum” i apareixen a tocar de la creu commemorativa
de la batalla del Pont de Goi (15 de febrer de 1809). Pel que fa al material ceràmic localitzat, destaca la presència de
tègula, àmfora itàlica i ceràmica comuna de cuina africana (forma Ostia I-261).
Actualment, la vista al lloc no permet observar evidència arqueològiques que indiquin l’extensió total de l’assentament.
La datació de l’assentament és molt àmplia (s.II aC-s. IV d C) ja que la quantitat de material ceràmic recollit fou molt
reduït. La ceràmica en superfície es localitza a la part més alta de l’assentament, en un camp de garrofers i olivers a la
dreta de la carretera. Durant la nostra prospecció localitzàrem fragments d’àmfora indeterminada, tègula i ceràmica
comuna oxidada molt rodada de difícil identificació.
Notes:
Les coordenades UTM assenyalades pel punt central corresponen a l’area on apareixen estructures.

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-4
BPU
A. INTEGRAL
---
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2. Jaciment Pont Goi III

3. Jaciment Pont Goi IV

100. BPU / PONT DE GOI II /

RT21-4/

ACTUACIONS

INFORMACIÓ

ACTUACIÓ 1 (1994-21-22 febrer) (Pont de Goi II)

Notícies Històriques

-Tipus: Excavacions: urgència. Prospecció
-Promotors: GAS TARRACONENSE S.A.
-Participans: Josep M. Vergès i Bosch
-Motiu: Instal·lació de la conducció de gas natural
-Notes: ---

1972-1978 –Actuacions d’afeccionats i clandestins: Josep M.Gabarró i Molló: Recollida del material de superfície del
jaciment i posterior donació al L.A.U.B.T. (Pont de Goi I)
Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg.1332. (Pont de Goi II i IV)

ACTUACIÓ 2 (2005-05/09-30/11 i 05/12-31/12) (Pont de Goi II)
-Tipus: Projecte d’investigació. Prospecció
-Promotors: ICAC
-Participans: ICAC (Josep Guitart Duran i Ramon Jarrega Dominguez)
-Motiu: Estudi del paisatge arqueològic antic de l’Ager Tarraconensis, a la dreta del riu Francolí.
-Notes: ---

Memòria i informes:Memòria de les prospeccions extensives del projecte: Estudi del paisatge arqueològic antic de
l’Ager Tarraconensis.2005: Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. (Pont de Goi II)
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg 1332. (Pont de Goi III)
Bibliografia

ACTUACIÓ 3 (2008-17/12-18/12) (Pont de Goi II)
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: Ajuntament (Alcalde de l’Ajuntament de Valls)
-Participans: CODEX (Míriam Garcia Fornós)
-Motiu: L’Ajuntament de Valls té previst un projecte de rehabilitació ecològica de l’espai fluvial de l’entorn
del Pont de Goi. Mesures preventives del planejament municipal.
-Notes: ---

VILASECA, S. . . A:Las industrias del sílex tarraconenses . Madrid .Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Rodrigo Caro . 1953, p.362-365 .
BORREGO, A, CARBONELL, E., GABARRÓ, J.M., OLLÉ, A., VERGÈS, J.M. . Pont de Goi: estructura lítica i cadenes
operatives d'un complex a l'aire lliure de caçadors-recol·lectors. A:XXXV Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos de
Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.135-150 .
VERGÈS, J.M. . Els orígens del poblament. A:Alcover: Una història . Alcover .Centre d'Estudis Alcoverencs . 1997, p.79.
VAQUERO, M. . Contribución al análisis de las BN1G al estudio de las cadenas operativas líticas: Pont de Goy (Valls,
Alt Camp). A:Tecnología y cadenas operativas líticas . Barcelona .Universitat Autònoma de Barcelona . 1992, p.223251 .
VAQUERO, M. . La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític a les comarques
meridionals de Catalunya. A:Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1996,
p.53-80 .
VERGÈS, J.M. . Els caçadors-recol·lectors del paleolític. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els caçadors-recol·lectors de
Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu Històric Comarcal de
Valls . 1996, p.22-29 .
VILASECA, S. . Sobre las industrias líticas tarraconses de aspecto campiñiense. A:Boletín arqueológico de la Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense . Tarragona .Reial Societat Arqueològica Tarraconense . 1952, p.1-12 .
VERGÈS, J.M. El seguiment arqueològic de la construcció del gaseoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre el Morell i
el Pla de Santa Maria. A. Quaderns de Vilaniu. Valls. 1996, p.85-89.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

101. BPU / PONT DE GOI III /

RT21-5/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 100. Martinenquera. Valls.
349542, 4572268 (168 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

43163A021001000000UX

SUPERFÍCIE:

5958.79

TITULARITAT:

PRIVADA

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PONT DE GOI III
Varis desconegut

CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:

Paleolític Superior
Paleolític Superior

ACCÉS:
CONTEXT:

Fàcil
Àrea de relleus desiguals dominada pel pas del riu Francolí. El marge esquerra
està conformat per una gran plana d’inundació aprofitada com a terres de
conreu, peincipalment d’avellaner.

m² (Font e-GIPCI)
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

1. Jaciment Pont Goi

Desconegut
--Àrea de Prehistòria. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/30000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b, Xt

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

15231 (20/01/2006)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

L’accés al jaciment des de la pedania de Picamoixons s’efectua seguint la carretera T-7421 en direcció a Valls. A les
afores del poble es troba, a mà dreta el trencall d’aquesta carretera. Es segueix per aquest vial i just abans d’arribar a
l’edifici del molí de Pont de Goi i el pont de nom Homònim, surt un camí a l’esquerra. El jaciment es torba en una
franja de terreny de dos metres d’amplada, que s’estén uns 200 mestres en direcció a Picamoixons, en paral·lel a la
carretera, des del cantó de l’esmentat camí, que talla una antiga terrassa del riu Francolí. Es tracta d’un terreny annex a
l’àrea on s’estén el jaciment prehistòric de Pont Goi, donat a conèixer per Salvador Vilaseca l’any 1940 (Vilaseca,
1940). Precisament, la proximitat a aquest motivà la prospecció sistemàtica i posterior seguiment l’any 1994 de les
obres de conducció del gas entre el Morell i el Pla de Santa Maria, el traçat del què passava per l’esmentada àrea.
La prospecció permeté recuperar únicament 4 efectius lítics en sílex: dos esclats, un obkecte configurat i un nucli.
Morfotècnicament presentaven patrons tecnològics documentats en el conjunt lític de Pont Goi, fet que féu relacionar
ambdues àrees i ampliar, per tant, l’extensió original del jaciment. Precisament, la presència de material arqueològic
en superfície just damunt de les terrasses fòssils quaternàries del riu Francolí alentà la possibilitat de què en aquestes
es trobés registre en posició primària, fet que permetria documentar-ne l’estratigrafia. El conseqüent seguiment
sistemàtic del treball de les màquines, que obriren una rasa de 60 cm. D’amplada per 150 cm de profunditat que
travessava la terrassa, però, posà de manifest la inexistència de material arqueològic en posició estratigràfica. Aquesta
absència posaria de manifest, a nivell hipotètic, que el material arqueològic en estratigràfia es trobaria aigües amunt
del lloc prospectat. La rposepecció efectuada a la zona afectada per la conducció no ha permès documentar cap resta
arqueològica en superficíe.

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-5
BPU
A. INTEGRAL
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

2. Jaciment Pont Goi

3. Jaciment Pont Goi

101. BPU / PONT DE GOI III /
ACTUACIONS

RT21-5/
INFORMACIÓ
Notícies Històriques

ACTUACIÓ 1 (2008-17/12-18/12) (Pont de Goi III)
-Tipus: Prospecció
-Promotors: Generalitat de Catalunya (Serveis d’Arqueologia)
-Participans: Universitat Rovira i Virgili (Josep M. Vergès i Bosch)
-Motiu: Construcció de la primera fase del gaseoducte el Morell- el Pla de Santa Maria

1972-1978 –Actuacions d’afeccionats i clandestins: Josep M.Gabarró i Molló: Recollida del material de superfície del
jaciment i posterior donació al L.A.U.B.T. (Pont de Goi I)
Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg 1332. (Pont de Goi III)

ACTUACIÓ 2 (1994-7-26 de març) (Pont de Goi III)
Bibliografia
-Tipus: Excavacions: urgència
-Promotors: GAS TARRACONENSE S.A.
-Participans: Manuel Vaquero Rodríguez
-Motiu: Construcció de la conducció de gas natural
-Notes: ---

VILASECA, S. . . A:Las industrias del sílex tarraconenses . Madrid .Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Rodrigo Caro . 1953, p.362-365 .
BORREGO, A, CARBONELL, E., GABARRÓ, J.M., OLLÉ, A., VERGÈS, J.M. . Pont de Goi: estructura lítica i cadenes
operatives d'un complex a l'aire lliure de caçadors-recol·lectors. A:XXXV Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos de
Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.135-150 .
VERGÈS, J.M. . Els orígens del poblament. A:Alcover: Una història . Alcover .Centre d'Estudis Alcoverencs . 1997, p.79.
VAQUERO, M. . Contribución al análisis de las BN1G al estudio de las cadenas operativas líticas: Pont de Goy (Valls,
Alt Camp). A:Tecnología y cadenas operativas líticas . Barcelona .Universitat Autònoma de Barcelona . 1992, p.223251 .
VAQUERO, M. . La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític a les comarques
meridionals de Catalunya. A:Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1996,
p.53-80 .
VERGÈS, J.M. . Els caçadors-recol·lectors del paleolític. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els caçadors-recol·lectors de
Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu Històric Comarcal de
Valls . 1996, p.22-29 .
VILASECA, S. . Sobre las industrias líticas tarraconses de aspecto campiñiense. A:Boletín arqueológico de la Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense . Tarragona .Reial Societat Arqueològica Tarraconense . 1952, p.1-12 .
VERGÈS, J.M. El seguiment arqueològic de la construcció del gaseoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre el Morell i
el Pla de Santa Maria. A. Quaderns de Vilaniu. Valls. 1996, p.85-89.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

102. BPU / PONT DE GOI IV /

RT21-6/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, Parcel·la 53. Martinenquera. Valls.
349481, 4572700 (180 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PONT DE GOI IV
Varis desconegut

CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:

Ferro-Ibèric Final
Romà República

ACCÉS:
CONTEXT:

Fàcil
A la riba esquerra del riu Francolí, vora la carretera T-722, a uns 380 metres
del pont i dins la pedania de Picamoixons de sembra i d’ametllers.

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

43163A021000530000UG

SUPERFÍCIE:

18.884,59 m² (Font e-GIPCI)

TITULARITAT:

PRIVADA / PÚBLICA

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

1. Jaciment Pont Goi

Desconegut
--Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/30000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:
GESTIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b, Xt

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

Per accedir al jaciment cal agafar la carretera TV-7421 des de Valls direcció Picamoixons. Després de traspassar el riu
a travès del pont de Goi, cal seguir la carretera fins el punt kilomètric 0,700. A l’esquerra de la carretera neix un camí
perticular que delimita l’oest del jaciment l’oest del jaciment i que condueix al mas de Mitjanet. El jaciment es localitza
en el pla, al marge dret del riu Gaià i pròxim a un dels passos naturals de comunicació entre la costa i l’interior
utilitzats en l’Antiguitat. L’any 1994 es localitzà el jaciment durant el curs de la instal·lació de la conducció del gas. No
es documentaren estructures arquitectòniques. D’entre el material ceràmica localitzat cal destacar la presència de
ceràmica comuna ibèrica, àmfora itàlica púnic Mañá C (s.III-II), a més d’un fragment de campaniana A de la forma
Morel 2252 (140-120 a C). El jaciment presenta una cronologia de segle III-II a C i molt probablement amb un
moment central al segle II a C. Es podria tractar d’un assentament ibèric tardà amb intenses relacions comercials com
demostra la presència d’àmfora púnica i vaixella campaniana importada. Actualment no s’observen estructures i el
material en superfície és molt escàs degut a l’impacte dels treballs agrícoles i els terrassaments efectuats a la zona.

2. Jaciment Pont Goi

ACTUACIONS
SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

12343 (21/11/2005)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3. Jaciment Pont Goi
ACTUACIÓ 1 (1994-21-28 febrer) (Pont de Goi IV)

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT21-6
BPU
A. INTEGRAL
---

-Tipus: Prospecció
-Promotors: GAS TARRACONENSE S.A.
-Participans: Josep M. Vergès i Bosch
-Motiu: Instal·lació de la conducció de gas natural
-Notes: ---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

102. BPU / PONT DE GOI IV /

RT21-6/

INFORMACIÓ
Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg.1332. (Pont de Goi II i IV)
Memòria i informes:Memòria de les prospeccions extensives del projecte: Estudi del paisatge arqueològic antic de
l’Ager Tarraconensis.2005: Arxiu Servei d’Arqueologia i Paleontologia. (Pont de Goi II)
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca.
Núm.reg 1332. (Pont de Goi III)
Bibliografia
VILASECA, S. . . A:Las industrias del sílex tarraconenses . Madrid .Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Instituto Rodrigo Caro . 1953, p.362-365 .
BORREGO, A, CARBONELL, E., GABARRÓ, J.M., OLLÉ, A., VERGÈS, J.M. . Pont de Goi: estructura lítica i cadenes
operatives d'un complex a l'aire lliure de caçadors-recol·lectors. A:XXXV Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos de
Catalunya. Valls-Vila-rodona . Valls .1989, p.135-150 .
VERGÈS, J.M. . Els orígens del poblament. A:Alcover: Una història . Alcover .Centre d'Estudis Alcoverencs . 1997, p.79.
VAQUERO, M. . Contribución al análisis de las BN1G al estudio de las cadenas operativas líticas: Pont de Goy (Valls,
Alt Camp). A:Tecnología y cadenas operativas líticas . Barcelona .Universitat Autònoma de Barcelona . 1992, p.223251 .
VAQUERO, M. . La localització arqueològica del Pont de Goi en el context del poblament paleolític a les comarques
meridionals de Catalunya. A:Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1996,
p.53-80 .
VERGÈS, J.M. . Els caçadors-recol·lectors del paleolític. A:L'Alt Camp a la prehistòria. Els caçadors-recol·lectors de
Picamoixons en la cruïlla d'un canvi econòmic . Valls .Consell Comarcal de l'Alt Camp i Arxiu Històric Comarcal de
Valls . 1996, p.22-29 .
VILASECA, S. . Sobre las industrias líticas tarraconses de aspecto campiñiense. A:Boletín arqueológico de la Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense . Tarragona .Reial Societat Arqueològica Tarraconense . 1952, p.1-12 .
VERGÈS, J.M. El seguiment arqueològic de la construcció del gaseoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre el Morell i
el Pla de Santa Maria. A. Quaderns de Vilaniu. Valls. 1996, p.85-89.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

103. BPU / JACIMENT VILA DE FONTSCALDES /
LOCALITZACIÓ

RT25-1/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 25, Parcel·la 33. Plana de Fontscaldes. Valls.
352379, 4576449 (335 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA VILA DE FONTSCALDES
Varis desconegut
Romà
--Fàcil
En una zona planera, al sud-est de Fontscaldes. Limita a l’est amb el Bosc de
Rodon i a l’oest amb el camí de Fontscaldes. Parades de vinya i clapes de bosc
de pi blanc.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
-----

DADES CADASTRALS
43163A025000330000UK
31640.77 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a , Xt, Xv

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera N-240 en direcció Fontscaldes. A l'alçada del punt
kilomètric 24, 5000, just a la cruïlla que ens permet l'accés a la població de Fontscaldes, cal trencar a la dreta i
circular per un camí asfaltat (PR-C-5) que transcorre paral·lel a la carretera N-240. En el mateix punt d'entrada al camí,
cal trencar a la dreta i internar-se al camí de Fontscaldes en direcció a Masmolets. Cal seguir el camí aproximadament
uns 300 metres i trencar pel primer camí a l'esquerra que condueix a un petit bosc i a una construcció moderna de
maó. El jaciment es localitza al marge dret d'aquest camí. El jaciment es situa en una zona planera sobreelevada, al
sud-est del casc urbà de Fontscaldes. Limita a l'est amb el Bosc de Rodon i el torrent de Fontscaldes i a l'oest amb el
camí de Fontscaldes a Masmolets i ocupa una parada de vinya. Malgrat no s'hi han documentat estructures
arquitectòniques de cap tipus, a la zona citada hi ha alguns indicis que permeten suposar l'existència d'un assentament
rural d'època romana, possiblement tipus vil·la, que també podria ésser relacionable amb el forn iberorromà de
Fontscaldes. L'única evidència arqueològica que testimonia l'existència d'un assenament és la presència de material
ceràmic en superfície. D'entre el material localitzat destaca la presència de fragments de material constructiu ceràmic
("tegula", "imbrex") si bé en molt poca quantitat. Actualment el material ceràmic en superfície és quasi inexistent i
testimonial. Durant la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en aquest inventari hom va poder
observar l'escassetat de material arqueològic en superfície.
NOTES

GESTIÓ:

Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresponen a l’àrea amb més material ceràmic en
superfície.

CATALOGACIÓ

INFORMACIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

Bibliografia

NUMERO DE JACIMENT:

995 (23/02/2006)

FABRA, M.E.; CUNILLERA, J.; ROBUSTÉ, M. . . A:Els orígens . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1991 .

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT25-1
BPU
A. INTEGRAL

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

103. BPU / JACIMENT VILA DE FONTSCALDES /

RT25-1/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

104. BPU / JACIMENT DE LA PLANA D’EN BERGA /

RT24-2/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

LOCALITZACIÓ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 164, 166, 167, 174, 175,176. Autovia A-27, km 16-22.
Valls.
351703, 4573958 (261 m) (segon e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

DADES CADASTRALS
43163A024001640000UZ / 43163A024001660000UH
43163A024001670000UW / 43163A024001740000UG
43163A024001750000UQ / 43163A024001760000UP
20.914,37 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:

SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA PLANA D’EN BERGA
Lloc d’habitació sense estructura
Romà
Romà
Fàcil
En camps de conreu d’ametllers i arbres fruiters, molt propers al jaciment de
Mas de Roma.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
-----

DESCRIPCIÓ
Entre els dies 4 i 5 de març de 2006 es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial en els terrenys afectats
pel nou traçat de l'Autovia A-27 Tarragona - Montblanc, en el tram: Variant de Valls (PK 16,3 al PK 22,0) i el seu
entorn. La prospecció anava encaminada a localitzar restes de materials arqueològics en superfície que delimitessin
futures àrees d'actuació i detectar possibles elements arqueològics per tal de poder oferir una valoració de la possible
afectació del traçat sobre aquests. Els antecedents existents en la zona afectada pel projecte passen per la presència de
tres jaciments arqueològics inventariats en la zona (Masmolets, Mas de Roma i Coll Roig), de diverses cronologies i
característiques, propers al corredor i que es podrien veure afectats en certa manera. La intervenció es dugué a terme
dividint els terrenys afectats en 8 àrees de prospecció localitzades de sud a nord seguint la direcció de la nova variant.
En aquest camp molt proper al jaciment de Mas de Roma, es documentaren, en una plantació d'ametllers i arbres
fruiters, diversos materials ceràmics d'època romana: ceràmica comuna oxidada i un fragment de Terra Sigil·lata
Sudgàl·lica.
NOTES
--ACTUACIONS

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

ACTUACIÓ 1 (2006-04/03-05/03)

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a, Xv, Xt, 20

-Tipus: Prosepecció i Intervenció preventiva
-Promotors: UTE PYCSA-PEDELTA
-Participans: Roser Pou Calvet (ÀTIC,SL)
-Motiu: ---Notes: ---

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

INFORMACIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

Notìcies Històriques

NUMERO DE JACIMENT:

18966

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT24-2
BPU
A. INTEGRAL

Documentació
Memòries i informes: Memòria de prospecció superficial terrenys afectats pel projecte de l’Autovia A-27 TarragonaMontblanc, Tram: Variant de Valls (març 2006). Arxiu Servei Arqueologia i Paleontologia.
Bibliografia
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

104. BPU / JACIMENT DE LA PLANA D’EN BERGA /

RT24-2/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

105. BPU / JACIMENT DEL MAS DE ROMA /
LOCALITZACIÓ

RT24-3/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24, Parcel·la 228. Plana d’en Berga. Valls.
351650, 4574150 (262 m) (segon e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE MAS DE ROMA
Varis desconegut
Romà República
Romà Alt Imperi
Fàcil
En el vessant sud-est d’una petita elevació dominada per l’anomenada Mas de
Roma. Al nord-est de la urbanització de Plana d’en Berga i a l’oest del barranc
de la rasa del Serraller. Camp de sembrat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
--Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona

DADES CADASTRALS
43163A024002280000UH
31.640,77 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a, Xv, Xt

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

12339 (24/01/2006)

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT24-3
BPU
A. INTEGRAL
---

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera T-742 en direcció Picamoixons i a l'alçada del PK 2'800 es
pot agafar un camí pavimentat que porta a la pedreres de la Muntanya de la Vila. Cal seguir-lo fins que el camí
traspassa un pont per on transcorre la línia fèrria Lleida-Barcelona. Arribats a aquest punt, cal girar a la dreta i seguir un
camí de terra. Transcorreguts uns 200 metres, i al marge esquerre del camí, hi ha el jaciment. El jaciment ocupa la part
sud d'un camp de sembrat dominat per una edificació. Fou documentat per primer cop l'any 1994, durant la instal·lació
de la conducció del gasoducte entre el Morell i El Pla de Santa Maria.
La intervenció arqueològica constà de dues fases: una primera consistent en una prospecció en superfície per tal
d'identificar les possibles zones conflictives i una segona en la que es realitzà un seguiment arqueològic durant les
tasques de construcció de la rasa de conducció. El seguiment arqueològic donà com a resultat la localització de restes
ceràmiques romanes en una de les parcel·les (T-VA-104) del projecte del gasoducte, dins el terme de Valls. No es
localitzaren estructures arquitectòniques de cap tipus. Els materials localitzats abracen un espai cronològic que s'estén
entre els segles I aC, representat per la ceràmica comuna ibèrica i l'àmfora itàlica, fins meitats del segle II dC, donada
la presència de restes de Terra Sigil·lata Africana A com la forma Lamboglia 2a (100-160 dC) i 3a (meitats segle II
dC), i les àmfores tarraconenses (Dressel 2-4 i Pascual I), passant per materials que estarien a cavall entre els segles I
i II dC com la T.S. Hispànica (Dragendorf 37B (75-140 dC) i 30 (50-125 dC). També es documentà ceràmica comuna
africana (Lamboglia 10A) i Ostia I). Aquesta acumulació de materials és conseqüència de la destrucció i remobilització
a causa dels treballs agrícoles i d'aterrassament. Aquest és l'únic testimoni documentat fins al moment d'un possible
assentament rural d'època romana a la zona.
Durant la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en aquest inventari hom va poder observar les
grans concentracions de material ceràmic en superfície: material constructiu ceràmic, àmfora itàlica, Terra Sigil·lata
Hispànica, Terra Sigil·lata Africana A i ceràmica comuna oxidada. Entre els dies 4 i 5 de març de 2006 es va dur a
terme una prospecció arqueològica superficial en els terrenys afectats pel nou traçat de l'Autovia A-27 Tarragona Montblanc, en el tram: Variant de Valls (PK 16,3 al PK 22,0) i el seu entorn. La prospecció anava encaminada a
localitzar restes de materials arqueològics en superfície que delimitessin futures àrees d'actuació i detectar possibles
elements arqueològics per tal de poder oferir una valoració de la possible afectació del traçat sobre aquests. Els
antecedents existents en la zona afectada pel projecte passen per la presència de tres jaciments arqueològics
inventariats en la zona (Masmolets, Mas de Roma i Coll Roig), de diverses cronologies i característiques, propers al
corredor i que es podrien veure afectats en certa manera. En una de les àrees de prospecció del projecte (A.P.5)
corresponent a un camp d'ametllers situat en la part inferior d'aquest jaciment es va detectar en superfície un fragment
de base de vas d'època romana, probablement de ceràmica comuna africana. Per proximitat i similitud amb el tipus de
restes localitzades amb anterioritat al jaciment de Mas de Roma, és possible relacionar aquesta zona amb el dit
jaciment.
NOTES
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1. Jaciment

105. BPU / JACIMENT DEL MAS DE ROMA /

RT24-3/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ACTUACIONS
ACTUACIÓ 1 (1994-16-19 maig)
-Tipus: Altres
-Promotors: GAS TARRACONENSE S.A.
-Participans: Josep M. Vergès i Bosch
-Motiu: Construcció del segon tram de la conducció de gas natural (Picamoixons-Pla de Santa Maria)
-Notes: Identificació de materials a nivell superficial que s’han associat a una explotació rural romana
ACTUACIÓ 2 (2006-16-19 maig)
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: UTE PYCSA-PEDELTA
-Participans: Roser Pou (ÀTICS,SL)
-Motiu: Projecte de construcció carretera A-27, tram: Variant de Valls
-Notes: ---

INFORMACIÓ
Notìcies Històriques
--Documentació
Memòries i informes - Normes i memòria intervenció arqueològica 1994: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
reg. 1455
Memòries i informes - Memòria de prospecció superficial terrenys afectats pel projecte de l'Autovia A-27 Tarragona Montblanc, Tram: Variant de Valls (març 2006). Arxiu Servei Arqueologia i Paleontologia.

Bibliografia
VERGÈS, J.M . El seguiment arqueològic de la construcció del gaseoducte de Gas Tarraconense, S.A. entre el Morell i
el Pla de Santa Maria. A:Quaderns de Vilaniu . Valls .1996, p.85-89 .

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

106. BPU / JACIMENT MASMOLETS /

RT30-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 00001
Polígon 29, Parcel·la 00076
Polígon 24, Part de la parcel·la 00085
352270, 4575324 (304 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
--73663.21 m² (Font e-GIPCI)
PÚBLICA / PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

JACIMENT MASMOLETS
Varis desconegut
Ferro-Ibèric Final
Romà República
Fàcil
Terrenys al marge dret de la carretera N-240, davant l’accés al nucli urbà de
Masmolets. La zona limita al sud amb el camí particular de la urbanització
Boscos de Valls, a l’est de la N-240 i a l’oest de la Rasa del Serraller. Camp
d’oliveres.
Desconegut
--Museu de Valls, Valls

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/15000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25a, Xv, Xt, 24a

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

14093

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT30-01
BPU
A. INTEGRAL
---

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la N-240 en direcció Fontscaldes-Montblanc. A l’alçada del PK 33,000 i
just al marge esquerre de la carretera es troba el camp de vinya, de planta triangular, que és ocupat pel jaciment. El
jaciment es localitza en el punt d’encreuament entre la carretera N-240 i el camí d’accés a la urbanització Boscos de
Valls, concretament al marge esquerre de la carretera (direcció Fontscaldes) i just davant de l’accés al nucli urbà de
Fontscaldes.
Fou localitzat l’any 2005 quan la SEMPRONA de Valls incautà material arqueològic de la zona a uns detectoristes.Pel
que fa a les restes arqueològiques, no s’han documentat estructures arquitectòniques de cap tipus fet que dificulta la
interpreteció de l’assentament. Es tracta d’un jaciment molt pobre pel que fa a la troballa de material arqueològic en
superfície. El material aparegut correspon majoritàriament a ceràmica comuna oxidada ibèrica i romana, àmfora vinària
itàlica, àmfora romana indeterminada i fragments de “dolia”. La cronologia relativa obtinguda a través de l’estudi del
material ceràmic aparegut situen el període de funcionament de l’assentament en un marc cronològic que s’estendria
del 100 aC fins al canvi d’era. Es tractaria, doncs, d’un establiment rural d’època tardorrepublicana (finals segle II-I aC)
dedicat a l’explotació agropecuària del sòl. Durant la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en
aquest inventari, hom va poder observar abundant material ceràmic en superfície.
Entre els dies 4 i 5 de març de 2006 es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial en els terrenys afectats
pel nou traçat de l’Autovia A-27 Tarragona-Montblanc, en el tram: Variant de Valls (PK 16,3 al PK 22,0) i el seu entorn.
La prospecció anava encaminada a localitzar restes de materials arqueològics en superfície que delimitessin futures
àrees d’actuació i detectar possibles elements arqueològics per tal de poder oferir una valoració de la possible
afectació del traçat sobre aquest.
Els antecedents existents en la zona afectada pel projecte passen per la presència de tres jaciments arqueològics
inventariats en la zona (Masmolets, Mas de Roma i Coll Roig), de diverses cronologies i característiques, propers al
corredor i que es podrien veure afectats en certa manera. En terrenys molt propers al jaciment de Masmolets es van
delimitar dues zones d’expectativa arqueològica que molt probablement tindrien relació amb aquest.
Un dels camps es troba al sud del jaciment, en uns terrenys plantats de farratges on es localitzaren diversos materials
ceràmics d’època ibèrica i romana (ceràmica comuna oxidada, fragments d’àmfora ibèrica i romana) L’altre camp es
situa a l’est del jaciment, en uns terrenys plantats de vinya. Aquí es localitzaren materials ceràmics de cronologia
ibèrica i romana (ceràmica comuna oxidada, fragments d¡àmfora ) bastant rodats. Una excavació arqueològica
realitzada durant el mes d’agost del mateix 2006 va permetre confirmar la presència de materials d’època romana en
superfície en una de les rases fetes, però no es van localitzar estructures arqueològiques.
NOTES
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

106. BPU / JACIMENT MASMOLETS /

RT30-1/

ACTUACIONS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ACTUACIÓ 1 (2006-04/03-05/03)
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: UTE PYCSA-PEDELTA
-Participans: Atic SL (Rosa Pou Calvet)
-Motiu: Construcció autovia A-27
-Notes: --ACTUACIÓ 2 (2006-14/08-20/08)
-Tipus: Excavacions i Intervenció preventiva
-Promotors: PYCSA
-Participans: Atic SL (Rosa Pou Calvet)
-Motiu: Construcció autovia A-27
-Notes: ---

INFORMACIÓ
Notícies Històriques
2005 - Actuacions d’afeccionats i clandestins: El mes de març de 2005 el SEPRONA de Valls incautà material
arqueològic a uns detectoristes en aquest indret
Documentació
Memòries i informes –Memòria dels sondeigs efectuats en el jaciment de Masmolets, Valls (Alt Camp), afectat per la
construcció de l’autovia A-27 Tarragona-Montblanc. Tram: Variant de Valls pk 16,3 al pk 22,0, agost 2006: Arxiu Servei
d’Arqueologia i Paleontologia.
Memòries i informes – Memòria de prospecció superficial terrenys afectats pel projecte de l’Autovia A-27 TarragonaMontblanc, Tram: Variant de Valls (març 2006). Arxiu Servei Arqueologia i Paleontologia.
Bibliografia
---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

107. BPU / JACIMENT VILA DE FONTSCALDES /
LOCALITZACIÓ

RT25-1/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 25, Parcel·la 33. Plana de Fontscaldes. Valls.
352379, 4576449 (335 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA VILA DE FONTSCALDES
Varis desconegut
Romà
--Fàcil
En una zona planera, al sud-est de Fontscaldes. Limita a l’est amb el Bosc de
Rodon i a l’oest amb el camí de Fontscaldes. Parades de vinya i clapes de bosc
de pi blanc.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
-----

DADES CADASTRALS
43163A025000330000UK
31640.77 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar la carretera N-240 en direcció Fontscaldes. A l'alçada del punt
kilomètric 24, 5000, just a la cruïlla que ens permet l'accés a la població de Fontscaldes, cal trencar a la dreta i
circular per un camí asfaltat (PR-C-5) que transcorre paral·lel a la carretera N-240. En el mateix punt d'entrada al camí,
cal trencar a la dreta i internar-se al camí de Fontscaldes en direcció a Masmolets. Cal seguir el camí aproximadament
uns 300 metres i trencar pel primer camí a l'esquerra que condueix a un petit bosc i a una construcció moderna de
maó. El jaciment es localitza al marge dret d'aquest camí. El jaciment es situa en una zona planera sobreelevada, al
sud-est del casc urbà de Fontscaldes. Limita a l'est amb el Bosc de Rodon i el torrent de Fontscaldes i a l'oest amb el
camí de Fontscaldes a Masmolets i ocupa una parada de vinya. Malgrat no s'hi han documentat estructures
arquitectòniques de cap tipus, a la zona citada hi ha alguns indicis que permeten suposar l'existència d'un assentament
rural d'època romana, possiblement tipus vil·la, que també podria ésser relacionable amb el forn iberorromà de
Fontscaldes. L'única evidència arqueològica que testimonia l'existència d'un assenament és la presència de material
ceràmic en superfície. D'entre el material localitzat destaca la presència de fragments de material constructiu ceràmic
("tegula", "imbrex") si bé en molt poca quantitat. Actualment el material ceràmic en superfície és quasi inexistent i
testimonial. Durant la visita realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en aquest inventari hom va poder
observar l'escassetat de material arqueològic en superfície.
NOTES

GESTIÓ:

Les coordenades UTM assenyalades pel punt central del jaciment corresponen a l’àrea amb més material ceràmic en
superfície.

CATALOGACIÓ

INFORMACIÓ

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

Bibliografia

NUMERO DE JACIMENT:

995 (23/02/2006)

FABRA, M.E.; CUNILLERA, J.; ROBUSTÉ, M. . . A:Els orígens . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1991 .

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT25-1
BPU
A. INTEGRAL

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

107. BPU / JACIMENT VILA DE FONTSCALDES /

RT25-1/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

108. BPU / JACIMENT DE LA VERNEDA /

RT26-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 26, Parcel·la 49. La Verneda. Valls.
353609, 4574219 (248 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

DADES CADASTRALS
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

43163A026000490000US
5053.66 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA VERNEDA
Varis desconegut
Romà
--Difícil
En una zona enclotada al marge dret de la rasa de Masmolets. Limita al sud
amb el desviament de la carretera N-240. Pròxim a un habitatge aïllat. Camp
d’oliveres.
Desconegut
--Museu de Valls, Valls

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
24a

Per accedir al jaciment des de Valls cal agafar el desviament de la N-240 que enllaça la carretera C-37 (direcció el Pla
de Santa Maria) i un dels ramals de la N-240 (direcció Fontscaldes). En el punt kilomètric 21,000 i, des de la mateixa
carretera, cal endinsar-se en un petit camí costerut que du als peus del jaciment. El jaciment es localitza en el punt
d'encreuament del desviament de la carretera N-240 amb la rasa de Masmolets, concretament al marge dret del
torrent, en una zona enclotada i de terra molt fèrtil. El jaciment fou localitzat l'any 1991 pels membres de la Comissió
d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Vallencs durant una prospecció amb motiu de les obres de construcció del
desviament de la N-240. Pel que fa a les restes arqueològiques, no s'han documentat estructures arquitectòniques de
cap tipus. Es tracta d'un jaciment molt pobre pel que fa a la troballa de material arqueològic en superfície. El material
aparegut, d’època romana, correspon majoritàriament a restes constructius d'argamassa, petits fragments de "tegulae" i
"imbrex" i altres fragments de ceràmica comuna romana reduïda i oxidada. La presència de material constructiu
ceràmic evidencia la implantació de la tècnica constructiva romana i per tant, un alt grau de romanització de
l'assentament. A causa dels pocs elements d'anàlisi dels quals disposem no es pot fixar una cronologia concreta. Es
tractaria, doncs, d'un establiment rural d'època romana dedicat a l'explotació agropecuària del sòl. Durant la visita
realitzada al jaciment amb motiu de la seva catalogació en aquest inventari hom va poder observar l'escàs material
ceràmic en superfície i el fort impacte de les tasques agrícoles sobre el jaciment.
NOTES
---

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ

ACTUACIONS

ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

15224

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT26-1
BPU
A. INTEGRAL

ACTUACIÓ 1 (1990-3-6 desembre)
-Tipus: Prospecció
-Promotors: Empresa constructora
-Participans: Equip col·laborador Comissió d’Arqueologia de Museu de Valls (M.Ester Fabra)
-Motiu: Construcció de la variant de la carretera N-240 en el seu tram per Valls
-Notes: ---

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

1. Jaciment

108. BPU / JACIMENT DE LA VERNEDA /

RT26-1/

INFORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Notícies Històriques
--Documentació
Memòries i informes: Informes i memòria intervenció arqueològica 1990: Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca. Núm.
Reg. 1344.

Bibliografia
FABRA, M.E.; BURGUETE, S.; SOLÉ, D. . El seguiment arqueològic dels terrenys afectats per la variant de la carretera
N-240 de passada per Valls. A:Quaderns de Vilaniu . Valls .Institut d'Estudis Vallencs . 1998, p.71-78 .
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109. BPU / JACIMENT DE EL BURGAR /

RT31-2/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 31, Parcel·la 81. Partida de Burga. Valls.
351996, 4572694 (221 m) (segons e-GIPCI)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ALTITUD):

NOM:
TIPUS DE JACIMENT:
CRONOLOGIA INICIAL:
CRONOLOGIA FINAL:
ACCÉS:
CONTEXT:

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE EL BURGAR
Lloc d’habitació sense estructures
Romà / Modern
Romà / Modern
Fàcil
Camp de cultiu d’avellaners en una zona molt propera a la Masia d’Amigó, a
l’est del jaciment de Coll Roig passada la carretera de Valls a Picamoixons T742

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
UBICACIÓ DEL MATERIAL:

Desconegut
-----

DADES CADASTRALS
43163A031000810000UG
9405.3053 m² (Font e-GIPCI)
PRIVADA

REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE:
TITULARITAT:

DESCRIPCIÓ

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

EMPLAÇAMENT 1/10000

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

Entre els dies 4 i 5 de març de 2006 es va dur a terme una prospecció arqueològica superficial en els terrenys afectats
pel nou traçat de l'Autovia A-27 Tarragona - Montblanc, en el tram: Variant de Valls (PK 16,3 al PK 22,0) i el seu
entorn. La prospecció anava encaminada a localitzar restes de materials arqueològics en superfície que delimitessin
futures àrees d'actuació i detectar possibles elements arqueològics per tal de poder oferir una valoració de la possible
afectació del traçat sobre aquests. Els antecedents existents en la zona afectada pel projecte passen per la presència de
tres jaciments arqueològics inventariats en la zona (Masmolets, Mas de Roma i Coll Roig), de diverses cronologies i
característiques, propers al corredor i que es podrien veure afectats en certa manera. La intervenció es dugué a terme
dividint els terrenys afectats en 8 àrees de prospecció localitzades de sud a nord seguint la direcció de la nova variant.
En aquest camp d'avellaners es van localitzar en superfície diversos fragments de materials ceràmics d'època romana
(ceràmica comuna oxidada), així com ceràmiques modernes, dels segles XVI i XVII (blava catalana).
NOTES

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
Xv, Xt, 20

--ACTUACIONS

GESTIÓ:

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGICS DE LA GENERALITAT

NUMERO DE JACIMENT:

18965

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ACTUACIÓ 1 (2006-04/03-05/03)
-Tipus: Prospecció i Intervenció preventiva
-Promotors: UTE PYCSA-PEDELTA
-Participans: Roser Pou Calvet (ÀTICS, SL)
-Motiu: ---Notes: --INFORMACIÓ

JACIMENT ARQUEOLÒGIC
RT31-2
BPU
A. INTEGRAL

Notìcies Històriques
--Documentació
Memòries i informes - Memòria de prospecció superficial terrenys afectats pel projecte de l'Autovia A-27 Tarragona Montblanc, Tram: Variant de Valls (març 2006). Arxiu Servei Arqueologia i Paleontologia.
Bibliografia
---
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109. BPU / JACIMENT DE EL BURGAR /

RT31-2/
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110. BPU / ESTRUCTURES DEL CAMP D’AVIACIÓ /
LOCALITZACIÓ

RT9-1/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 9, Parcel·la 73, 77, 78, 119. Camp d’aviació. Valls – Alió.
355766, 4573192

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A009000730000UT / 43163A009000770000UK /
43163A009000780000UR / 43163A009001190000UU
22.959 m² / 101.389 m² / 149.403 7 m² / 326.877 m² sòl
PÚBLICA / PRIVADA

ESTRUCTURES DEL CAMP D’AVIACIÓ
1937-39 / Contemporània
--Militar
Cap
-------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

1. Visió general 1

DESCRIPCIÓ
Entre els termes de Valls i Alió (en menor mesura), delimitat per la carretera de Barcelona i per l’antic camí de Valls a
Alió hi trobem un extens terreny planer actualment conreat en gran part, que es coneix popularment amb el nom de
Camp d’Aviació. Es tracta dels terrenys i les instal·lacions (conservades en bona part) d’un aeròdrom militar republicà
construït durant la Guerra Civil.
A més de l’espai que ocupava la pista de terra de l’aeròdrom, actualment encara es conserven diferents instal·lacions
de l’antic camp d’aviació distribuïdes pel voltant de les antigues pistes: quatre refugis antiaeris construïts amb parets
de maó (un d’ells a la masia Barrau, on hi havia el post de comandament); el post de comandament del camp (una
petita caseta on es conserva al trispol un gran emblema de l’aviació republicana fet amb guix), a tocar aquest, l’antiga
masia Barrau (emprada pel comandament de l’aeròdrom i com a dormitori de pilots), i que encara conserva traces de
la pintura de camuflatge a les seves parets; l’edifici de les cuines; la fonamentació i la planta de l’edifici del menjador;
i la caseta amb un mur reforçat on provaven les ametralladores dels avions.

2. Visió general 2

DADES HISTÒRIQUES
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/35000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

El camp d’aviació de Valls va jugar un paper de primer ordre en els anys 1938 i 1939, en el context de la Guerra Civil.
El Camp d’Aviació de Valls formava part d’una extensa xarxa d’aeròdroms planificada per la Conselleria de Defensa de
la Generalitat, d’acord amb les noves activitats aèries que la guerra demanava i feia preveure. Es seguia el criteri
estratègic de dispersió territorial (construcció de nombrosos aeròdroms de diferents categories i de petites
dimensions), per damunt de la qualitat. D’aquesta manera en van projectar prop de 90, però no es van fer tots. Alguns
els començaren a construir el mateix any 1936, però la majoria fou construïda al llarg del 1937 o a començaments del
1938.
Al Camp de Tarragona se’n construïren diversos per tal de protegir aquest sector de la geografia catalana (vigilància
costanera) i les fronteres amb València i Aragó (atacs al baix Aragó: Terol). Més endavant jugaran un paper cabdal pel
que fa a la Gloriosa en les batalles de l’Ebre i el Segre. El de Reus (molt complet, amb hangars, guarnició militar,
dependències diverses, unes pistes mínimament preparades), Valls, el Pla de Santa Maria, i d’altres molt senzills com
ara el de Salou, que no tenia altres instal·lacions a més de la pista. Per proximitat també cal destacar els camps que es
(continua)
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ

Els que determina el planejament vigent

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

CATALOGACIÓ:

3. Visió general 3

ARQUEOLÒGIC
RT9-1
BPU
B. PARCIAL
---

4. Visió general 4

¬ Qualsevol intervenció a les parcel·les que conformen el camp, requerirà d’informe arqueològic previ.

RAONS CATALOGACIÓ:
La seva preservació ajuda a la recuperació de la memòria històrica.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen totes les estructures que puguin quedar.
Qualsevol intervenció requerirà d’un informe arqueològic previ.

5. Entrada refugi
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110. BPU / ESTRUCTURES DEL CAMP D’AVIACIÓ /

RT9-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES (continuació)
es construïren al Penedès, que per la seva situació i orografia esdevenia un indret propici per construir-hi aeròdroms:
el Vendrell (o Santa Oliva), amb tres pistes de grans dimensions, els Monjos, Sabanell (o Pla del Penedès) i Pacs, a
més dels d’emergència de Guardiola i Vilafranca. Durant la batalla de l’Ebre les esquadrilles basades a Valls i en els
altres aeròdroms del Camp i del Penedès, acostumaven a combatre conjuntament
El Camp de Valls, fou aixecat entre el terme d’aquesta ciutat (a uns tres quilòmetres d’aquesta) i el d’Alió, al peu de la
carretera de Barcelona, en uns terrenys de conreu que foren expropiats l’any 1937 als seus propietaris. Hi treballaren
brigades d’obrers (entre ells la brigada municipal vallenca) de gairebé totes les edats, tan vallencs com d’altres
poblacions de la comarca. A finals de desembre del 1937 ja hi estaven treballant: tallaven els arbres fruiters, feien
desaparèixer desnivells i marges tot aplanant el sol, i finalment hi varen construir les diferents instal·lacions, com ara
els refugis antiaeris. Com a mínim hi va haver un equip de treball que va restar al camp mentre estigué en
funcionament, per tasques de manteniment, que foren constants a finals de 1938 arrel dels bombardeigs que va patir.
Les instal·lacions del Camp consistien en:
Una pista de terra.
El post de comandament ubicat a la masia Barrau (camuflada amb pintura) a la part inferior de l’aeròdrom, on vivia part
de l’oficialitat, amb un refugi antiaeri a tocar i la caseta de control del camp al costat. Allí també hi havia la sirena per
les alarmes antiaèries.
Dependències pel personal: una caseta adossada al post de comandament estava habilitada com a residència dels
pilots rusos (mentre el camp espigué en mans dels republicans), la resta, tan pilots com personal de terra vivien en
masies properes al camp. Prop de l’entrada del Camp hi havia un menjador de grans dimensions, amb coberta
d’uralita.
Punts de guàrdia: només n’hi havia dos. Un en una caseta a l’entrada del Camp i l’altre al post de comandament. El
nombre de soldats de guarnició era molt reduït.
La defensa antiaèria era inexistent, només hi havia unes metralladores damunt de l’edifici de telefònica, a la carretera
de Barcelona, no gaire lluny del Camp. Les peces d’artilleria antiaèria més properes estaven al camp del Pla de Santa
Maria. La defensa del camp s’encarregava als caces.
Refugis antiaèris: se’n coneixen cinc: un al post de comandament, un altre de grans dimensions no massa llunyà
d’aquell, i tres de petits (vintena de persones) a l’altre extrem del camp, paral·lels a la carretera.
Pel que fa als avions, estaven disseminats pel camp, als extrems de la pista, sovint camuflats entre les oliveres. A més
hi havia una masieta amb un mur preparat per provar-hi les metralladores.
El camp comptava amb diversos vehicles: camions amb el motor d’arrencada dels caces russos, un servei
d’ambulàncies,...
Disposava d’altres dependències com ara oficines a Alió, i un garatge d’obres al carrer Colón de Valls.
Aquest aeródromo va estar operatiu durant tot l’any 1938 i jugà un important paper durant la batalla de l’Ebre i la
campanya de Catalunya, essent bombardejat diverses vegades per l’aviació alemanya de la Legió Còndor. A partir del
14 de gener del 1938, en caure Valls en mans de l’exèrcit franquista, i fins la fi de la campanya de Catalunya fou
emprat per la Legió Còndor.

6. Entrada refugi

7. Entrada refugi

Bibliografia
10. Cuines

CASAS MERCADÉ, F. (1982). Valls: la Guerra Civil (quan no hi havia pau ni treva) 1936-1939. Valls: IEV.

11. Cuines
8. Cuines

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

12. Ca Barrau
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13. Ca Barrau

9. Cuines

111. BPU / CASETA RENFE /

RT30-8 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 30, Parcel·la 106. Valls.
352967, 4573023

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A030001060000UT
710 m² sòl
PRIVADA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

CASETA DE LA RENFE
S. XX / Contemporània
Edifici Aïllat
Habitatge
Habitatge
Bo - Regular
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

L’antiga caseta del pas a nivell de la carretera de Montblanc es troba a tocar la via del tren, a la riba dreta del torrent
del sant Pou, aproximadament a uns dos-cents metres de la carretera de Montblanc i de l’indret on hi havia el pas a
nivell. Es tracta d’un petit edifici de planta rectangular i coberta a doble aiguavés, format per planta baixa i un pis. La
façana principal (un dels costats estrets) està encarada a la via. A la planta baixa s’obre la porta al centre de la façana
principal, flanquejada per dues petites obertures similars a unes espitlleres, mentre que les façanes laterals tenen dues
finestres cadascuna. Les obertures del pis superior segueixen els eixos fixats per les de la planta baixa, així trobem que
s’hi obre una finestra a la façana principal, damunt de la porta, i dues més a cadascuna de les façanes laterals. Totes
les obertures són de llinda recta i estan emmarcades per una motllura. Els angles de la caseta i la part superior de les
façanes estan resseguits per una motllura. L’edifici està coronat per la coberta de teules que presenta un ràfec a
cadascun dels costats. La façana posterior no presenta cap finestra, i tan sols té un petit habitacle adossat, que
probablement correspon a la comuna. L’edifici, que aparentment conserva intacte la distribució interior original, està
construït amb maó.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

1.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
20

GESTIÓ:

Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls
Codi: M30-106

2.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

ARQUITECTÒNIC
RT30-8
BPU
B. PARCIAL
Catàleg de masies M30-106

¬ Rehabilitació assegurant la protecció global del formalisme arquitectònic de l’edificació, les façanes i tots els seus
elements.
¬ Deconstrucció, previ informe de la Comissió Municipal de Patrimoni, de tots aquells elements interiors no protegits.

RAONS CATALOGACIÓ:
Caseta del vigilant del pas a nivell de la via del tren. Manté la tipologia pròpia d’aquest tipus de construccions.

¬ Substitució de les fusteries. Les fusteries exteriors hauran de mantenir el formalisme actual.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament la volumetria original de l’edificació, així com les façanes i tots els seus elements (eixos
compositius, obertures, elements ornamentals, textures i cromatismes).
No s’ha accedit a l’interior, es desconeix si hi ha més elements de valor.
Qualsevol intervenció requerirà aixecament de plànols previ i documentació fotogràfica de conjunt i detall.

¬ Qualsevol intervenció requerirà d’un aixecament de plànols previ amb documentació fotogràfica.

¬ No es permet la remunta.

¬ Qualsevol intervenció haurà de ser informada per la Comissió Municipal de Patrimoni.
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3.

111. BPU / CASETA RENFE /

RT30-8 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'arribada del ferrocarril a Valls es degué al vilanoví Francesc Gumà i Ferran, promotor de la línia de ferrocarril de Valls
a Vilanova i a Barcelona, que va convertir en realitat l’anhelada arribada del ferrocarril al nucli urbà de Valls. El 22
d’octubre del 1878 la “Compañía del Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona”, presidida per Gumà, obtingué la
concessió definitiva de la construcció de la línia, i les obres començaren immediatament al llarg del traçat de la línia.
El 29 de desembre del 1881 s’inaugurà el tram entre Barcelona i Vilanova, mentre les obres del tram fins a Valls
estaven força avançades. Aquest segona tram de la línia va ser inaugurat el 31 de gener del 1883. Al cap d’uns mesos,
l’1 de juny del 1883, la línia s’havia allargat fins el baixador de Picamoixons, que va estar en servei fins el 7 de març
del 1885, quan s’establí l’enllaç amb la línia de Reus a Lleida. Amb aquest tram fins a Picamoixons i l’enllaç amb
l’altra línia, l’estació de Valls va quedar ben comunicada amb Barcelona i amb la línia que portava a Lleida, Saragossa i
Madrid. La caseta del pas a nivell de la carretera de Montblanc, formava part d’aquest darrer tram fins a Picamoixons, i
fou construïda a finals del segle XIX, probablement a la dècada dels vuitanta.
Aquesta caseta o “casilla” era l’habitatge del guarda que estava encarregat de vigilar i tancar o obrir les barreres del
pas a nivell de la carretera de Montblanc en funció del pas dels trens. Aquesta feina la podien fer tan homes com
dones, essent normalment aquestes darreres les mullers de treballadors del ferrocarril. Els guardes vivien en aquesta
caseta amb la seva família. També cal dir que es construïa una caseta d’aquest tipus en el recorregut entre dues
estacions, i sovint també l’habitava el treballador del ferrocarril que tenia l’ofici de vigilant, el qual havia de fer el
recorregut a peu per la línia per vigilar si hi havia una incidència.
La caseta del pas a nivell de la carretera de Montblanc deuria estar en ús com a tal fins ben entrada la segona meitat
del segle XX, i després passà a formar part d’una masia. El pas a nivell estigué en funcionament fins el 1999, i va
desaparèixer al cap d’uns anys.
Bibliografia
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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112. BPU / PONT DEL CAMÍ NOU /

RT16-7/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16,Parcel·la 9004. Valls
353091, 4571428

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

PONT DEL CAMÍ NOU (ACCÉS AL MOLÍ DE MÓRA)
S. XVI / Moderna
--Pont
Pont
-------

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

43163A016090040000UM
--PÚBLICA

DESCRIPCIÓ

1.

Pont d’un sol arc de pedra comuna, que permet travessar el torrent de la Xamora davant del molí del Mig (camí dels
Molins), per accedir al molí de Mora i a les hortes del Camí Nou, situades a la riba dreta del torrent. Aquest pont també
feia funció d’aqüeducte per fer arribar a la bassa del molí de Móra, part de l’aigua que sortia del molí del Mig.
Tenim constància documental de que aquest pont ja existia a començaments del segle XVI, quan se’l coneixia com a
pont Nou.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (VII)”. A Cultura, número 667, Valls: AAEET.
Pàg.: 4-9.

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(H)

GESTIÓ:

Sector:

Sector:

PEU-Torrents

PEU-Torrents
3.

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT16-7
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric

4.

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix la totalitat del pont.

5.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

112. BPU / PONT DEL CAMÍ NOU /

RT16-7/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

113. BPU / PONT DEL FERROCARRIL /

RT27-1/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 27,Parcel·la 9024. Torrent de la Xamora. Valls
353570, 4572755

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A027090240000UH
--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT DEL FERROCARRIL
S. XIX / Contemporània
--Pont
Pont

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

-----

DESCRIPCIÓ
Aquest pont s’aixeca en el tram de línia de ferrocarril que comunica l’estació de Valls amb Picamoixons, essent el
primer que es troba en sortir de l’estació de Valls. Els seus tres arcs de mig punt permeten creuar el torrent del Catllar.
El pont fou construït amb pedra i morter combinat amb l’ús del maó. Aquest darrer material el trobem als arcs i les
seves voltes, als angles dels pilars i a la barana o ampit del pont. També hi trobem, en menor mesura, l’ús de carreus
amb motllures com és el cas dels que coronen els dos pilars del pont a l’alçada de la barana, i els que formen una
motllura que emmarca l’arrencada dels arcs. L’estructura i aparença d’aquest viaducte és similar a la resta de ponts
d’aquesta línia construïts a la dècada dels vuitanta del segle XIX.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
F

GESTIÓ:
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
RT27-1
BPU
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric de l’arribada del ferrocarril a Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

113. BPU / PONT DEL FERROCARRIL /

RT27-1/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'arribada del ferrocarril a Valls es degué al vilanoví Francesc Gumà i Ferran, promotor de la línia de ferrocarril de Valls
a Vilanova i a Barcelona, que va convertir en realitat l’anhelada arribada del ferrocarril al nucli urbà de Valls. El 22
d’octubre del 1878 la “Compañía del Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona”, presidida per Gumà, obtingué la
concessió definitiva de la construcció de la línia, i les obres començaren immediatament al llarg del traçat de la línia.
El 29 de desembre del 1881 s’inaugurà el tram entre Barcelona i Vilanova, mentre les obres del tram fins a Valls
estaven força avançades. Aquest segona tram de la línia va ser inaugurat el 31 de gener del 1883. Al cap d’uns mesos,
l’1 de juny del 1883, la línia s’havia allargat fins el baixador de Picamoixons, que va estar en servei fins el 7 de març
del 1885, quan s’establí l’enllaç amb la línia de Reus a Lleida. Amb aquest tram fins a Picamoixons i l’enllaç amb
l’altra línia, l’estació de Valls va quedar ben comunicada amb Barcelona i amb la línia que portava a Lleida, Saragossa i
Madrid. El pont del torrent de la Xamora, formava part d’aquest darrer tram fins a Picamoixons, i fou construït en els
primers anys de la dècada dels anys vuitanta del segle XIX, i entrà en servei a partir de l’1 de juny del 1883.
Bibliografia
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

114. BPU / PONT DEL FERROCARRIL DE LA RASA DEL SERRALLER /
LOCALITZACIÓ

RT24-25/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 24,Parcel·la 9056. Camí Vell dels Boscos de Valls.
352750, 4573020

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A024090560000UJ
--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT DEL FERROCARRIL DE LA RASA DEL SERRALLER
S. XIX / Contemporània
--Pont
Pont

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

-----

DESCRIPCIÓ
Aquest viaducte s’aixeca en el tram de línia de ferrocarril que comunica l’estació de Valls amb Picamoixons, essent el
tercer que es troba en sortir de l’estació de Valls i el darrer abans d’arribar a Picamoixons. Presenta un total de cinc
ulls amb arcs de mig punt, que permeten que la via pugui creuar la rasa del Serraller. El pont fou construït amb pedra i
morter combinat amb l’ús del maó. Aquest darrer material el trobem als arcs i les seves voltes, als angles dels pilars i
a la barana o ampit del pont. També hi trobem, en menor mesura, l’ús de carreus amb motllures com és el cas dels
que coronen els pilars del pont així com els dos extrems d’aquest viaducte a l’alçada de la barana, i els que formen una
motllura que emmarca l’arrencada dels arcs. L’estructura i aparença d’aquest viaducte és similar a la resta de ponts
d’aquesta línia construïts a la dècada dels vuitanta del segle XIX.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
F

GESTIÓ:
CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC
RT24-25
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric de l’arribada del ferrocarril a Valls.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

114. BPU / PONT DEL FERROCARRIL DE LA RASA DEL SERRALLER /

RT24-25/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
L'arribada del ferrocarril a Valls es degué al vilanoví Francesc Gumà i Ferran, promotor de la línia de ferrocarril de Valls
a Vilanova i a Barcelona, que va convertir en realitat l’anhelada arribada del ferrocarril al nucli urbà de Valls. El 22
d’octubre del 1878 la “Compañía del Ferrocarril de Valls a Villanueva y Barcelona”, presidida per Gumà, obtingué la
concessió definitiva de la construcció de la línia, i les obres començaren immediatament al llarg del traçat de la línia.
El 29 de desembre del 1881 s’inaugurà el tram entre Barcelona i Vilanova, mentre les obres del tram fins a Valls
estaven força avançades. Aquest segona tram de la línia va ser inaugurat el 31 de gener del 1883. Al cap d’uns mesos,
l’1 de juny del 1883, la línia s’havia allargat fins el baixador de Picamoixons, que va estar en servei fins el 7 de març
del 1885, quan s’establí l’enllaç amb la línia de Reus a Lleida. Amb aquest tram fins a Picamoixons i l’enllaç amb
l’altra línia, l’estació de Valls va quedar ben comunicada amb Barcelona i amb la línia que portava a Lleida, Saragossa i
Madrid. El viaducte de la rasa del Serraller, formava part d’aquest darrer tram fins a Picamoixons, i fou construït en els
primers anys de la dècada dels anys vuitanta del segle XIX, i entrà en servei a partir de l’1 de juny del 1883.
Bibliografia
TUELLS MORENO, LM. (2009). El ferrocarril a Valls. 125 anys del trajecte Valls – Vilanova - Barcelona, Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

115. BPU / PONT DELS MOLINS /

RT16-5 /

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16,Parcel·la 9004. Camí dels molins. Valls.
353096, 4571423

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A016090040000UM
--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT DELS MOLINS
S. XIII-XIV / Medieval
--Pont
Pont

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

-----

DESCRIPCIÓ

1.

Pont del camí dels Molins, l’antic camí de Tarragona. Permet creuar el torrent de la Xamora just abans de que s’uneixi
amb el torrent del Catllar i formin junts el torrent del Puig. Es tracta d’un pont de dos ulls, el primer (venint de Valls) és
més estret que el segon, que és de majors dimensions. Està completament aixecat amb carreus.

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

2.

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
(Xr)

GESTIÓ:

PEU-Torrents

Sector:

PEU-Torrents

CATALOGACIÓ

INTERVENCIONS

ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT16-5
BPU
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

3.

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric d’origen medieval
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont

4.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

115. BPU / PONT DELS MOLINS /

RT16-5 /

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DADES HISTÒRIQUES
El Pont dels Molins, construït en el segle XIII o en els primers anys del segle XIV, és un dels més antics de Valls, i un
dels pocs que encara es conserva pràcticament sencer. Ha patit l’efecte de nombroses torrentades, però no ha patit
grans destrosses. Amb tot, per fer front a les torrentades va ser necessari obrir-hi un segon ull (el més estret) a finals
del segle XIX o a principis del XX. Aquest pont va perdre gran part de la seva importància a partir de les primeres
dècades de la segona meitat del segle XIX, quan la construcció del tram d’entrada a Valls de la carretera de Tarragona,
va portar a que la major part del trànsit que entrava a Valls per aquest punt es redirigís cap a la nova carretera i el seu
pont.
5.
Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

6.
1. El Pont del camí dels Molins els anys trenta. Autor Desconegut / Fons Agustí Batet Guasch

7.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

116. BPU / PONT TRENCAT O DE BARROTES /
LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 16,Parcel·la 9044. Riu Francolí. Valls.
350810, 4569449

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A016090440000UX
--PÚBLICA

ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

PONT TRENCAT
S. XVI / Moderna
--Pont
Cap
Ruïna
-----

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:
DESCRIPCIÓ

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

RT16-6/

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
H

1.

Pont de quatre ulls, que permetia que l’antic camí d’Alcover, també conegut amb el nom de Camí del Riu, pogués
creuar el riu Francolí, al meandre que aquest forma poc després de que hi desemboqui el torrent del Puig. Degut al
desnivell que existeix en aquest punt entre la riba esquerra, pràcticament al mateix nivell del riu, i la dreta, que és
abrupte i presenta una major alçada, el pont anava ascendint des de la riba esquerra fins arribar a l’arrencada del pont
des de la riba dret, que estava perfectament encaixada al terreny, i consistia en l’arrencada del darrer arc. Tots els arcs
eren de mig punt i estaven emmarcats amb carreus, mentre que les voltes eren de pedra lligada amb morter. Cada pilar
formava un angle sortint als costats encarats al riu, per tal de fer-lo més resistent a l’efecte de les riuades. Tan la base
dels pilars com aquests angles estaven aixecats amb carreus, mentre que la resta del pont ho era amb pedra lligada
amb morter. El pont tenia una barana o àmpit construït amb aquest darrer material que resseguia els dos costats, i amb
ells, els angles sortints dels.
Actualment, el pont està escapçat, i dels quatre arcs originals tan sols es conserven els dos primers de la riba esquerra
del riu, així com la major part de l’arrencada del pont des d’aquella riba, mentre que a la riba dreta tan sols es conserva
l’arrencada del darrer arc. També es conserven diversos fragments de la barana. A la llera del riu, a mitja distància
entre les dues parts del pont que es conserven, s’observen les restes del basament del pilar que va desaparèixer. Riu
avall, en el límit amb el terme del Milà, hi ha una estructura de pedra lligada amb morter, de grans dimensions, que ha
anat baixant pel Francolí com a conseqüència de les riuades. Possiblement sigui un fragment del Pont Trencat.

2.

GESTIÓ:
INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT16-6
BPU
A. INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

3.
RAONS CATALOGACIÓ:
Pont històric de l’antic camí de Valls a Reus.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeixen íntegrament les restes del pont.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

116. BPU / PONT TRENCAT O DE BARROTES /

RT16-6/
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ALTRES DADES
DADES HISTÒRIQUES
El pont del Riu fou construït per la Universitat de Valls al segle XVI, per tal de poder creuar el riu Francolí a través del
camí d’Alcover, sense haver d’emprar un gual que hi havia unes desenes de metres abans d’arribar a l’indret on
construïren el pont. De fet aquest no fou el primer pont que permetia creuar el riu en aquella zona, ja que com a mínim
a finals del segle XIV i a començaments del XV, almenys durant uns mesos a l’any, la Universitat muntava una palanca
o pont de taulons fusta força similar a una passarel·la, per poder-lo creuar pel camí d’Alcover.
Posteriorment als anys trenta del segle XVI, el Comú de Valls es començà a plantejar seriosament la construcció d’un
pont de pedra en aquell indret. Així, en un primer moment, el mes de juny del 1536, la Universitat de Valls va pactar
les capitulacions per construir un pont al riu Francolí, amb el mestre de cases Joan Naves, però aquest projecte no es
va tirar endavant ja que Naves va morir a finals d’aquell any. Amb tot, hi ha la possibilitat de que haguessin començat
les obres. Finalment, el pont del Riu, fou construït per la Universitat avançat el segle XVI (el 1578 ja feia uns anys que
existia el pont). Inicialment, aquest pont també era conegut amb el nom de “pont de pedra” i més endavant, cap a
finals del segle XVIII com a “pont de Barrotas”, pel fet de que es trobava a pocs metres de distància del mas de
Barrotas. De fet va conservar aquest darrer nom juntament amb l’oficial de pont del Riu, fins l’any 1843, quan la
crescuda i la riuada del Francolí que va provocar l’aiguat de Sant Bartomeu va emportar-se el pilar d’on arrencaven el
tercer i quart arc, els quals també varen desaparèixer en la seva major part. El pont va quedar escapçat, trencat, i a
partir d’aquell moment va rebre la denominació de “pont Trencat”. L’ajuntament va desestimar la possibilitat de
reconstruir el pont i a partir d’aquella data el camí d’Alcover tornà a creuar el Francolí per un gual proper a les ruïnes
del pont, fins la construcció de la nova carretera d’Alcover, amb una altre traçat, en la segona meitat del segle XIX.

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2005): “La configuració urbana”. A Segles XVI-XVIII: Conflictes, canvis i desenvolupament,
Vol. IV de Valls i la seva història, Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006): “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “Els antics molins hidràulics de Valls (VII)”. A Cultura, Nº667, Valls: AAEET.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius
Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

117. BPU / PONT / AQÜEDUCTE MOLÍ DE LA GRANJA /
LOCALITZACIÓ

RT21-7/
DESCRIPCIÓ DEL BÉ

43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
Polígon 21, parcel·la 93. Partida Martinenquera.
Camí molí de la Granja de Doldellops
350344, 4572343

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:
UTM (ED50):
DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:
SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:
TITULARITAT:

43163A021000930000UF
--PÚBLICA

MOLÍ DE LA GRANJA
S. XII / Medieval
--Pont
Pont

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ÚS ORIGINAL:
ÚS ACTUAL:
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
SITUACIÓ DE RISC:
ALTRES ASPECTES:

-----

DESCRIPCIÓ
Pont que permet que el camí de Valls al Pont de Goi pugui travessar la rasa del Serraller, poc després de superar el
molí de la Granja. Aquest pont, aixecat amb pedra comuna i morter és d’un sol arc, i presenta àmpits. Sota el ferm del
pont, i tapant parcialment l’arc, s’hi troba adossat un fragment d’aqüeducte que permet que el rec del molí de la Granja
pugui travessar l’esmentada rasa.
El fragment d’aqüeducte forma part d’un rec que està en funcionament des de la segona meitat del segle XII, i
possiblement fou construït en aquells anys. En canvi, el pont que hi té adossat al damunt és posterior, tot i que pot
tenir un origen baixmedieval o de l’època moderna.

Bibliografia
ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

TOPOGRÀFIC 1/5000 (ICC)

MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:
CLASSIFICACIÓ:
QUALIFICACIÓ:

MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.

POUM
SÒL NO URBANITZABLE
25b

GESTIÓ:

INTERVENCIONS

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

CAP

USOS PERMESOS:

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

INTERVENCIONS PERMESES:

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT21-7
BPU
A.INTEGRAL
---

Els que determina el planejament vigent

¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

RAONS CATALOGACIÓ:
Pont i aqüeducte d’origen medieval de la rasa del Serraller.
ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament el pont.

.

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

117. BPU / PONT / AQÜEDUCTE MOLÍ DE LA GRANJA /

RT21-7/

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

118. BPU / RECS I RESCLOSES /

RT-R/

LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
43 1613
SÒL NO URBANITZABLE
1- Resclosa Torrent de la Xamora 1
2- Rescloses Torrent de la Xamora 2
3- Resclosa Pont Carretera de Tarragona
4- Resclosa Molí del Cabiscol
5- Resclosa Rec dels Molins
6- Resclosa Rec del Vilar
7- Resclosa Rec de Na Gomboldona
8- Resclosa Sota el Molí Adrover
9-La cisterneta de la rasa del Cargol (Polígon 6)

CODI INE:
TIPUS DE SÒL:
ADREÇA:

1-353557, 4572721
2-353420, 4572414
3-353249, 4571118
4-352517, 4570607
5-353104, 4571801
6-354255, 4572052
7-353817, 4571899
8-352809, 4571032
9-356183, 4576483

UTM (ED50):

RECS I RESCLOSES
Varis
Infraestructura
---

NOM:
ANY/ÈPOCA/ESTIL:
TIPOLOGIA:
ALTRES ASPECTES:

1. Resclosa Torrent de la Xamora 1

1- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

2. Rescloses Torrent de la Xamora 2

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL:

---

SUPERFÍCIE SEGONS CADASTRE:

---

TITULARITAT:

PÚBLICA

3- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

4- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

5- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

6- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

DADES URBANÍSTIQUES
PLA:

POUM

CLASSIFICACIÓ:

SÒL NO URBANITZABLE

QUALIFICACIÓ:

(P), 20, 25b

CATALOGACIÓ
ANTECEDENTS:

---

PROTECCIÓ ACTUAL:

CAP

CATALOGACIÓ:

TIPUS DE BÉ:
NUM:
CATEGORIA DE PROTECCIÓ:
NIVELL DE PROTECCIÓ:
ALTRES PROTECCIONS:

3. Resclosa Pont Carretera de Tarragona
ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
RT-R
BPU
A. INTEGRAL
Veure fitxes

7- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

8- ORTOFOTOMAPA 1/5000 (ICC)

INTERVENCIONS
RAONS CATALOGACIÓ:
Ajuden a la preservació de la memòria històrica.

USOS PERMESOS:

ELEMENTS PROTEGITS:
Es protegeix íntegrament l’element.

INTERVENCIONS PERMESES:
¬ Es permeten les intervencions de manteniment, consolidació i rehabilitació.

Els que determina el planejament vigent

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

4. Resclosa Molí del Cabiscol

118. BPU / RECS I RESCLOSES /

RT-R/

ALTRES DADES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Bibliografia
MURILLO GALIMANY, F. (2006). “L’urbanisme”. A Edat mitjana: del buit a la plenitud, Vol. III de Valls i la seva història,
Valls: IEV.
MARTÍ, J. – MUSSOLAS, P. (2011): L’Abans, Valls recull gràfic 1863-1969, Valls: editorial EFADÓS
.
Arxius

5. Resclosa Rec del Carme

Arxiu Municipal de Valls (AMV)
Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Camp (AHC)
Arxiu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1. La resclosa del mas Miquel cap als anys vint.
Autor Desconegut / AMV-Fons Família Bonet Rull

6. Resclosa Rec dels Molins

7. Resclosa Rec del Vilar

8. Resclosa Rec de Na Gomboldona

9. La cisterneta de la rasa del Cargol (fotos: Jordi Rubio)
9. Resclosa Sota el Molí Adrover

FITXES BPU
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
NOVEMBRE 2018

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR DEL TERME MUNICIPAL DE VALLS
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