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1 Introducció

Aquest article té com a objectiu posar de ma-
nifest les últimes intervencions arqueològi-
ques fetes a la població de Caldes de Mont-
bui i que han permès extreure informació 
molt valuosa amb relació a la construcció 
de les muralles medievals de la població i la 
seva evolució.

A continuació es mostren els resultats de 
tres intervencions arqueològiques fetes al nu-
cli de la població i que van estar dirigides pels 
arqueòlegs Lluís Juan i González i Daniel Gu-
tiérrez.

2 La muralla medieval de Caldes de 
Montbui: carrer d’Escanyacans, 2 
/ carrer de Vic, 41

2.1 Introducció

La intervenció arqueològica preventiva a 
la qual fa referència aquest article, ha estat 
motivada arran de la proposta d’obres dins 
l’edifici que ocupa els solars núm. 2 del carrer 
Escanyacans i núm. 41 del carrer de Vic, de 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental). La con-

 

 
Foto 1. Situació del 

 núm. 41 del carrer de Vic / 
2, del carrer d’Escanyacans
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fluència d’aquests dos carrers cal situar-la a 
l’extrem septentrional del nucli històric de la 
població, al costat occidental del desaparegut 
portal de Vic, potser la més destacable de les 
portes de la muralla que, segons l’erudit local 
E. Moreu-Rey hauria envoltat la vila des del s. 
xii; alguns vestigis encara es poden observar 
a la torre de Bellit, també anomenada de la 
Presó, al portal de Santa Susanna, i al núm. 6 
del carrer d’Escanyacans entre altres.

Segons ens indica la informació consultada 
al cadastre, aquest edifici, que consta de soter-
rani, planta baixa i dos pisos, devia ser cons-
truït (o més aviat remodelat) cap a l’any 1900 

1. Arqueòloga (ATICS SL).  Directora de la intervenció arqueològica al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer de Vic, 41 l’any 
2005.

 

 
Foto 2. Estat de l’edifici en el moment d’iniciar l’obra

 

 
Foto 3. Visualització de la fonamentació de la 
muralla al soterrani

 

 
Foto 4. Estat de la cara externa de la muralla, planta 
baixa

a redós del traçat de la muralla medieval de la 
vila. Presenta una planta lleugerament trape-
zoïdal delimitada pel carrer Major al nord, el 
carrer de Vic a l’est i el carrer d’Escanyacans 
al sud, i una superfície que, en el seu darrer 
moment d’ús, es trobava distribuïda en dos 
espais habitacionals diferenciats, amb entra-
des independents, els quals separava una paret 
mitgera on s’ha conservat el pany de muralla. 
L’existència d’aquest tram del mur defensiu ja 
fou documentada l’any 2005 per l’arqueòloga 
Pilar Fernández1 a partir de les fonamenta cions 
visibles al soterrani, per la qual cosa es van fer 
diferents cales verticals a diferents punts de la 
construcció que permeteren confirmar que 
l’estructura es trobava conservada fins a una 
alçada de primer pis. 
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Foto 5. Estat de la cara 
externa de la muralla, 
planta baixa

 
Foto 6. Estat de la cara externa de la muralla, primer pis

Després d’una aturada que es va perllongar 
fins al mes de febrer de l’any 2008, es va de-
cidir continuar la rehabilitació de l’immoble 
amb un nou projecte sobre la taula, que ha 
permès la recuperació i documentació d’un 
tram de 18 metres de longitud, conservat fins 
a una alçària de 6,80 metres i amb una espit-
llera, que podem identificar amb tota segure-
tat com a part de la muralla que va envoltar 
la vila de Caldes de Montbui fins ben entrat 
el s. xviii.2

2. Aquesta intervenció la va dur a terme entre els mesos de febrer i octubre de 2008 l�empresa Atics, SL, dirigida pels 
arqueòlegs Lluís Juan i Gonzàlez i Vanesa Triay Olives. La promoció i el finançament dels treballs arqueològics de 
camp van anar a càrrec de l�empresa Estau, SL.
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Foto 7. Arrebossat original del cos de tàpia

 
Foto 8. Cara externa del tram del carrer d’Escanyacans, planta baixa

2.2 La muralla de Caldes de Montbui a les 
fonts escrites

Segons l’erudit i historiador E. Moreu-Rei 
(Moreu-Rei, 1962) el primer esment a una mu-
ralla que rodejava la vila el trobaríem en un 
document inclòs al Liber Antiquitatum, con-
servat a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona i 
datat cap al 1102. Altres mencions ja ens tras-
lladen fins als anys 1238 i 1292 (Llobet Vallose-
ra, 1848 segons Moreu-Rei, 1962, 147), les quals 
semblen evidenciar que les obres defensives ja 
estaven consolidades, en concordança amb la 
fortificació d’altres poblacions del Vallès com 
ara Terrassa o Granollers (que basteixen les se-
ves defenses el 1243 i el 1291, respectivament).

Així doncs, si prenem com a certes les pa-
raules de Moreu-Rei, estaríem en condicions 
de parlar d’una de les muralles medievals més 
antigues de Catalunya, pel que fa a les seves re-
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Foto 9. Cara 
externa 
del tram 
del carrer 
d’Escanyacans, 
planta baixa

 
Foto  10. Cara interna del tram del carrer 
d’Escanyacans

ferències en les fonts escrites. Segons el mateix 
autor (Moreu-Rei, 1964), una fortificació tan 
primerenca té la seva explicació si es considera 
que el nucli de Caldes devia ser el més poblat del 
Vallès entre els segles ix i xiii, tot fent cas dels 
censos de la parròquia (uns 400 habitants entre 
el 1090 i el 1100); els fogatges, tant de Terrassa 
com de Granollers, no mostren unes xifres si-
milars fins ben entrat el segle xiv. Aquesta casu-
ística també explicaria per què fou triada Caldes 
com a capital de la sotsvegueria del Vallès, per 
què els monarques hi mantenien un palau re-
sidència i per què s’hi observa un percentatge 
curiosament alt d’habitants dedicats a l’ofici de 
les lleis, ja fossin advocats o procuradors. 
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La muralla, el traçat de la qual ha quedat 
fossilitzat en els actuals carrers Major, Cor-
redossos de Dalt, Corredossos de Baix, de la 
Muralla i d’Escanyacans, delimitava una plan-
ta definida per un model ortogonal, que tra-
dicionalment s’ha volgut veure com el propi 
de les ciutats romanes de nova fundació, amb 
una plaça central (el fòrum) que avui porta el 
nom de plaça del Lleó, i quatre carrers prin-
cipals als extrems dels quals hi havia els por-
tals d’accés. Originàriament, aquests portals 
de vien ser quatre, coincidint amb els quatre 
punts cardinals; així trobaríem el portal de Vic 
(al nord, que portava al camí cap a aquesta 
ciutat), el de Santa Susanna (a l’oest, que por-
tava cap al mercat), el de Santa Esperança (al 
sud, que portava cap al camí de Barcelona), i 
el del Salze (a l’est, que portava cap al camí de 
Sentmenat). De manera molt semblant al que 
coneixem per al cas de Granollers, els portals 

 

 

 
Foto 11. Espitllera de la muralla del carrer d’Escanyacans, cara interna

 
Foto 12. Espitllera de la muralla del 
carrer d’Escanyacans, cara externa
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Foto 13. Vista general del tram 
d’Escanyacans i de l’espitllera per la seva 

cara interna

 
Foto 14. Vista total del tram d’Escanyacans per la 
seva cara interna

foren modificats al llarg del temps, i s’hi va 
annexionar una capella a cadascun; de totes 
aquestes capelles, només resta dempeus la de 
Santa Susanna, al costat del portal homònim; 
per la documentació escrita, sabem que el por-
tal de Vic era presidit per la capella de la Mare 
de Déu dels Àngels.

El cinturó defensiu devia restar sense gai-
res variacions notables fins al segle xiv, quan, 
regnant en Pere III el Cerimoniós, es proce-
deix a la reforma de les defenses de moltes de 
les viles de la Corona d’Aragó davant l’estat 
de guerra imperant amb el rei Pere el Cruel 
de Castella, conflicte conegut com la Guerra 
dels Dos Peres (1356-1375), i amb el rei Jau-
me II de Mallorca (1343-1349). Caldes no 

quedarà al marge d’aquest procés i, just en 
aquest moment es documenta l’obertura del 
portal de Bellit (1347-1370), entre el portal 
del Salze i el de Vic; així mateix, l’any 1370 el 
monarca decreta l’enderrocament d’algunes 
construccions que ocupaven part del fossat o 
s’adossaven a la muralla, a petició del consell 
de la vila, tasques que són encomanades al 
seu conseller Ramon de Planella (Moreu-Rei, 
1962; p. 147).

La breu recuperació econòmica viscuda per 
la vila al llarg del segle xvi va significar la supe-
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2.3 Descripció del tram de muralla docu-
mentat al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer 
de Vic, 41

Destacarem dues característiques del tram de 
muralla documentat durant la intervenció ar-
queològica: la primera d’aquestes seria l’ús de 
la tàpia en la seva construcció, i la segona seria 
l’existència de dos panys diferenciats de mur 
que estaven units per un tercer pany transver-
sal no conservat, però del qual en tenim prou 
evidències.

2.3.1 La muralla de Caldes, una obra de 
tàpia

La construcció d’estructures mitjançant la ter-
ra compactada o tàpia és una de les tècniques 
més antigues i més difoses en l’àmbit mundial, 
en bona part a causa de la potencialitat que 
presenta la terra com a material constructiu, 
tant per la seva abundància i baix cost, com per 
la facilitat de la seva producció, que no reque-
reix grans recursos tecnològics; a tot això cal 
afegir, al contrari del que afirma la veu popu-
lar, la seva resistència i durabilitat en el temps 
amb un mínim de manteniment. Malgrat que 
ha estat considerada per molts arquitectes com 
a element constructiu propi de sectors endarre-
rits i testimoni de l’abandonament de la tècni-
ca de construir cases, el fet confirma que la tà-
pia s’ha fet servir des de períodes neolítics per 
bastir tota mena d’edificacions, i no només als 
ambients rurals i a les petites poblacions, sinó 
també a les ciutats més o menys importants, on 
va mantenir-se fins a la seva progressiva subs-
titució per nous materials en el transcurs dels 
segles xix i xx.

La tècnica de la tàpia es tracta de la cons-
trucció de murs afegint grans blocs de ter-
ra comprimida a sobre mateix del mur que 
s’està bastint; seria un procés similar al de la 
construcció dels actuals murs de formigó que 
podem observar en qualsevol obra contem-
porània, però sense que en resulti un conjunt 
monolític. Per pal·liar aquesta manca de mo-
nolitisme cal contemplar les anomenades lleis 
de travada entre els blocs, que consisteixen a 

ració del recinte emmurallat per primera vega-
da, en construir-se l’anomenat raval del Remei, 
a banda i banda del camí de Vic. Més endavant, 
entre finals del segle xviii i sobretot durant el 
segle xix, coincidint amb el creixement demo-
gràfic progressiu, la muralla serà absorbida per 
noves construccions que s’hi adossen; segons 
el document titulat Concòrdia feta per la uni-
versitat de la vila de Caldes ab lo Marquès de 
Rupit, amb data del 1790, les muralles, o part 
d’aquestes, encara estaven dempeus en aquest 
any, ja que hi surten mencionades en descriu-
re la població (Bouza, 2003). Altres escriptors 
com ara el noble irlandès J. Dillon (Moreu-Rei, 
1962, 147) o el funcionari Francisco de Zamo-
ra (Zamora, 1973, 270) ens parlen en el mateix 
sentit de la pervivència de la muralla en els seus 
quaderns de viatge redactats a les darreries del 
segle xviii. Per aquest motiu és lògic pensar que 
durant la Guerra de Successió encara van tenir 
un paper important davant l’atac de les tropes 
borbòniques comandades pel comte de Monte-
mar, la matinada del 14 de gener de 1714. Tot i 
així, a finals del segle xix ja havien desaparegut 
en bona mesura, com ho demostra la necessitat 
de bastir noves defenses davant els atacs que es 
van patir durant les diferents guerres carlines.

El portal de Vic devia ser dels darrers que es 
mantingueren en ús, ja que encara era visible 
l’any 1879, presentant l’escut de la vila i la data 
del 1695, possiblement fent referència a una 
remodelació o una reconstrucció (Moreu-Rei, 
1962, 147). Segons la veu popular, l’arc del por-
tal havia estat reutilitzat com a entrada del nou 
cementiri construït a les darreries del segle xix; 
l’estructura, que encara es conserva i s’empra 
actualment, coincideix en bona mesura amb 
la descripció que ens aporta Moreu-Rei, i s’hi 
observa l’escut i una data inscrita (1883, any en 
què es devia finalitzar l’obra del cementiri) a la 
clau de l’arc. Tot i la presència d’aquesta data, 
que es podria haver afegit esborrant l’anterior 
de 1695 citada per Moreu, la hipòtesi sembla 
força verídica i fàcilment acceptable, malgrat 
que no hi hagi cap document escrit ni cap re-
ferència que ho confirmi.

D’ençà la darrera dècada del segle xix, la pro-
gressiva construcció d’immobles al seu voltant 
va fer desaparèixer la major part de l’estructura.
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aixecar sempre per filades, trencar les juntures 
verticals entre els blocs de les diferents filades i 
travar les cantonades, entre altres coses.

Dels blocs de terra que van conformant 
el mur en diem tapiades i es constitueixen 
en omplir un encofrat que va recolzant so-

bre l’ample del mateix mur que anem cons-
truint. Aquest encofrat es compon de dues 
grans posts de fusta anomenades tapieres, les 
quals es disposen sobre unes barres metàl-
liques anomenades agulles, que travessen el 
mur i hi recolzen. Per evitar que les tapieres 
tombin cap enfora, es disposen uns muntants 
que es fixen a les agulles i que, per la seva 
part superior són trempats amb una corda 
retorçada per un garrot. Un bastó situat a la 
part interior, entre les dues tapieres, farà que 
aquestes no caiguin cap a dins tot i la tensió 
de la corda. Al costat que no recolza sobre 
la tapiada anterior, s’hi col·loca una fusta, el 
captauló, que contindrà la terra.

Preparat l’encofrat, aquest es va farcint de 
material (terra, si pot ser argilosa) per tongades 
que són compactades amb un picó, i el pro-
cés es repeteix fins que tot l’espai interior és 
ple. L’obra avançarà en filades, en el sentit que 
marqui la posició del captauló, cadascuna de 
les quals seguirà el sentit contrari a la inferior 
per tal que els blocs resultin contraplacats i les 
cantonades quedin ben travades. 

 
 
Foto 17. Reparació del segle XIV

 
Foto 16. Reproducció d’una parada per construir un 
mur de tàpia (segons M. Fullana)
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El sistema constructiu que s’entreveu al 
pany de muralla no difereix gaire del que hem 
explicat: la tàpia s’aixeca sobre un cos de pedra 
d’uns 2,60 m d’alçària, des de la seva fonamen-
tació fins a l’inici de l’obra de terra, amb uns 
0,90 m d’amplada mitjana. Sobre aquesta base 
es van disposant els mòduls o tapiades, que 
en el nostre cas semblen repetir sense gaires 
variacions un patró de 2 m de llargada per 1 m 
d’alçària, amb una amplada que ve donada per 
la mateixa del cos de pedra, que és de 0,90 m 
com ja hem dit. De les empremtes deixades per 
les tapieres i els altres elements necessaris per 
elaborar l’obra, només es poden observar els 
forats corresponents a les agulles que aguan-
taven la tapiera, que en aquest cas són sempre 
tres per tapiada, col·locats de manera que els 
mòduls estiguin contraplacats i donin solidesa 
a l’estructura. 

 
 
Foto 18. Integració de la muralla al nou edifici

  Foto 19. Integració de la muralla al nou edifici
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Les tapiades de la muralla 51 presenten unes 
característiques línies originades per l’ús al-
ternat de terra i morter de calç, la qual cosa 
els dóna una fisonomia peculiar que permet 
la seva diferenciació respecte a altres panys 
de tàpia més moderns, ja sigui reparacions de 
la pròpia muralla, murs i envans afegits, o bé 
restes de tàpia observats en altres edificis, on 
el morter és inexistent; de fet la utilització de 
morter pot obeir a un factor de resistència de l’es-
tructura, ja que la terra emprada, molt sorren-
ca, no presenta uns trets gaire idonis per a la 
tàpia, que requereix una matriu més argilosa, 
la qual cosa es podria solucionar combinant les 
capes de terra amb les de morter. En tot cas, 
cada tapiada presenta unes deu capes alterna-
des de cada element; és a dir, per cada tapiada 
es feien vint tongades de compactació, de grui-
xos variables (entre 1 i 8 cm), però sempre la 
primera tongada era de morter i la darrera, de 
terra.

L’excepcionalitat en l’estat de conservació 
d’aquest tram de la muralla de Caldes ens ha 
permès fins i tot documentar part de l’enllu-
ït que cobria la tàpia i que la protegia del seu 
principal enemic, la inclemència del temps. 
Així, en alguns punts s’hi observa una grui-
xuda capa de morter de calç i sorra, tant en la 
cara interna com externa de l’estructura, d’un 
to blanc gris, idèntic al que es va fer servir dins 
de les tapiades, la qual cosa ens ha permès con-
firmar que no es tracta d’un afegit modern.

2.3.2 Sobre la presència dels dos panys 
de mur 

Com ja hem dit en un altre apartat, l’existència 
del pany de muralla a la mitgera de l’edifici ja 
era coneguda des del 2005; la sorpresa ha estat 
comprovar que es conservava un altre tram de 
característiques idèntiques a la façana corres-
ponent amb el carrer d’Escanyacans. La docu-
mentació d’aquests dos panys diferenciats va fer 
pensar primerament en la presència d’un ha-
bitacle annex al tram de la mitgera, a manera de 
cos de guàrdia, atesa la proximitat del portal de 
Vic; tot i així, les restes d’arrebossat conservades 
a l’extrem occidental del tram d’Escanyacans 
mostren clarament com constitueixen una ma-
teixa línia fortificada, formant un angle de 90º 
mitjançant un altre pany transversal d’uns dos 
metres de llargada, el qual no s’ha conservat. 
La documentació de l’espitllera al tram d’Es-
canyacans també confirma aquesta hipòtesi, ja 
que seria absurd fer una obertura amb finali-
tats defensives orientada cap a una habitació 
tancada; també cal dir que durant el buidatge 
mecànic del soterrani no s’ha trobat cap indici 
de la continuïtat del tram de la mitgera cap al 
portal de Vic, la qual cosa ens fa entendre que el 
pany acabava just on hi havia el gir de 90º. Com 
dèiem anteriorment, sembla clar que la muralla 
feia un retrocés en el seu traçat en arribar al 
portal de Vic, segurament per incrementar les 
possibilitats de defensa i la perspectiva visual 
de la zona, en cas d’un atac a la porta; segons el 
nostre parer, aquesta solució constructiva no-
més té sentit en el cas d’inexistència de torre o 
torres al portal de Vic.

 
 
Foto 20. Façana principal del nou edifici
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2.4 Conclusió

Òbviament, el fet més remarcable de la inter-
venció al carrer d’Escanyacans, 2 / carrer de 
Vic, 41, ha estat la documentació del tram de 
muralla conservat entre les parets de l’edifi-
ci, fet que s’ha vist afavorit per l’eliminació 
de tots els afegits moderns que impedien una 
visió global del conjunt i una anàlisi acurada; 
d’aquesta manera s’ha pogut contemplar tot 
el pany que hi ha a la paret mitgera i s’ha do-
cumentat el que hi ha a la façana del carrer 
d’Escanyacans, que l’any 2005 s’havia passat 
per alt. En definitiva, s’ha aconseguit treure a 
la llum uns 18 m de l’antic cinturó defensiu, 
conservats fins a una alçària de 6,80 m. No 
amagarem, però, l’alt grau d’afectacions que ha 
patit el tram de la mitgera al llarg dels diferents 
processos constructius que hi ha hagut al solar; 
no és així al tram d’Escanyacans, que només 
presenta modificacions en forma de dues pe-

tites finestres i una porta, mentre que la resta 
ha quedat inalterada.

La composició de l’estructura confirma 
el que ja s’havia expressat en la intervenció 
anterior de l’any 2005, a la qual actualment 
es poden afegir un major nombre de dades, 
gràcies sobretot a l’estat de conservació ex-
cepcional del pany del carrer d’Escanyacans. 
Així doncs, queda evidenciat que la muralla 
medieval constava, almenys en el sector del 
portal de Vic, d’un cos de pedra d’uns 2,80 m 
d’alçària (des de la fonamentació), format per 
còdols més o menys desbastats i lligats amb 
un morter grisenc, sobre el qual es basteix un 
cos de tàpia format per mòduls o tapiades for-
ça regulars d’1 x 2 m que es van constituint en 
filades contraplacades fins arribar a l’alçària 
màxima conservada ja comentada de 6,80 m. 

De les empremtes deixades durant la 
construcció del mur defensiu, destaquen 
els forats necessaris per disposar les agulles 

 
Foto 21. Façana lateral del nou edifici
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que sostenien l’encofrat indispensable per 
fer cada tapiada; el tram d’Escanyacans ens 
permet apreciar clarament com es van fer 
servir tres agulles per tapiada, i es van fer els 
forats per incloure les de la primera filada al 
propi cos de pedra. Tot el cos de tàpia anava 
cobert per un arrebossat de morter, que el 
protegia del desgast provocat per la pluja i 
altres inclemències meteorològiques; aquest 
arrebossat s’ha pogut conservar en alguns 
punts del tram de la paret mitgera, però no 
en el tram d’Escanyacans, on amb prou fei-
nes n’han quedat restes. Pel que fa a la secció 
de la muralla, cal dir que no presenta forma 
atal·lussada, sinó que puja recta des de la fo-
namentació i manté un gruix força regular 
de 0,90 m.

A l’hora de parlar de la cronologia de les 
restes documentades, només podem exposar 
un únic element que ens dóna certa informa-
ció sobre aquest aspecte; parlem d’una repara-
ció a la part superior del tram d’Escanyacans, 
feta també amb tàpia, però amb una tècnica 
diferent, que podem situar entre finals del se-
gle xiii i el segle xiv gràcies a l’aparició d’un 
fragment de la ceràmica dita verda i morada, 
concretament la vora d’un plat. Aquesta in-
formació ens permet establir un moment ante 
quem a la construcció de la muralla, i indica 

que durant el segle xiv ja estava dempeus, si 
més no aquest sector; això no confirma la te-
oria d’en Moreu-Rei, però tampoc ens la con-
tradiu, amb la qual cosa no resulta inviable 
continuar parlant del segle xii com la data 
possible per a l’aparició del recinte emmura-
llat; seria més raonable, però, situar la seva 
aparició al llarg del segle xiii, coincidint amb 
la construcció de les muralles de Granollers 
o Terrassa. Aquesta reparació, que tapa una 
obertura quadrangular identificable amb una 
mena de finestral, podria relacionar-se amb 
el decret signat per Pere el Cerimoniós cap al 
1370, segons el qual s’obliga a reparar les parts 
malmeses de la muralla i alliberar el fossat 
de les edificacions que ocupaven l’espai, tasca 
que fou encomanada al seu conseller Ramon 
de Planella; el decret és mencionat per Moreu-
Rei l’any 1962, i sembla que està dipositat a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, malgrat que no 
s’ha pogut localitzar.

Queda més clar el moment d’amortització 
del mur defensiu al llarg del segle xix, ja que 
són diversos els documents de les darreries del 
segle xviii que ens parlen de la pràctica desa-
parició de bona part de l’estructura; el darrer 
conflicte on la muralla es va mostrar míni-
mament operativa fou la Guerra de Successió 
(1701-1714), malgrat que no va poder evitar 

 

 
Foto 22. Reconstrucció idealitzada del portal de Vic.  A la dreta, el tram de muralla documentat
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l’incendi i el saqueig de la vila per part de les 
tropes borbòniques.

La magnitud i les dimensions de la troballa 
són el millor testimoni de la importància de les 
restes documentades durant la intervenció; do-
nant per bona la cronologia d’en Moreu-Rei, hi 
afegim l’excepcionalitat d’estar parlant d’una 
de les muralles medievals més antigues, no no-
més del Vallès, sinó potser de tot el Principat, i 
l’excel·lent informació que ens dóna al respecte 
de les muralles fetes en obra de terra, exemples 

 
 
Foto 23. Possible arc del portal de Vic, avui emprat com a entrada al cementiri

de les quals fins ara només es limitaven a pe-
tites mostres existents a Terrassa (Vallès Occi-
dental) i Bagà (Berguedà). La seva declaració 
com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) 
n’ha permès la salvaguarda i la integració dins 
el projecte constructiu que s’està duent a terme 
dins l’edifici, projecte que ha inclòs la museït-
zació i exposició del tram que hi ha a la façana 
d’Escanyacans com a record i homenatge a la 
muralla que durant cinc segles va protegir la 
vila.
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3  Intervenció arqueològica al carrer 
de la Muralla

3.1 Introducció

El carrer de la Muralla se situa en un tram del 
nucli antic de la població, entre l’església i el 
carrer de Barcelona. Són carrers molt propers a 
la plaça de la Font del Lleó i les termes romanes 
i a l’interior de les antigues muralles.

Motius

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, dins del 
programa del Pla de barris 2010, havia projec-
tat una actuació de millora i urbanització dels 
carrers de Roma, Muralla, Hostalric, Sinago-
ga i Lleonarda. El tipus d’actuació proposat 
en aquest cas gira a l’entorn de dos eixos: la 
millora de la pavimentació i l’adequació de les 

xarxes de serveis (clavegueram, aigua potable, 
subministrament elèctric, enllumenat públic, 
telecomunicacions i gas) a la normativa actual.

Previsió del projecte

Les activitats que calia dur a terme eren: ex-
tracció del paviment de formigó existent, en-
derroc de les diferents canonades, enretirada 
del cablatge aeri que hi havia, col·locació de les 
noves canalitzacions, soterrament del cablatge 
i pavimentació dels carrers.

Objectius

L’objectiu de la intervenció era garantir que 
l’execució del projecte d’urbanització no afec-
tava les restes arqueològiques que hi pogués 
haver en aquest punt. I en cas que les afectés, 
salvaguardar-ne els valors culturals.

 
Localització del carrer de la Muralla
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3.2 La descoberta del tram de muralla me-
dieval al carrer de la Muralla

En aquest espai del carrer es va efectuar una 
rasa que tenia com a objectiu la substitució 
d’una canalització d’aigua calenta que cana-
litza l’aigua des de la Font del Lleó al safareig 
que es troba just a l’altra banda del carrer de la 
Muralla, darrere del que es coneix com la mu-
ralla de Caldes de Montbui. Aquesta canalit-
zació és originària de mitjan segle xx. La part 
de canalització substituïda va des del carrer de 
la Lleonarda, travessa el carrer de la Muralla 
i accedeix al safareig a través de la muralla. 
Aquesta obertura, que passa per la banda oest 
del carrer, tenia una llargada de 16 metres, una 
amplada de 60 cm i una profunditat màxima 
executada de 160 cm respecte del paviment.

Un cop extrets els nivells superficials i de 
rebliment va aparèixer un parament que cor-
responia a un conjunt de blocs de pedra de 
grandària mitjana, lleugerament treballats i 
lligats amb morter de calç i sorra que presen-
tava una disposició nord-sud i una amplada 
a l’entorn dels 60 cm. La potència observada 
oscil·lava entre els 60 cm i els 140 cm. L’exca-
vació de la rasa tenia l’objectiu de substituir 
una antiga canalització. Una vegada arribada 

a la cota de la canalització no fou necessari 
excavar més. A conseqüència d’aquest fet no 
es va poder observar la fonamentació del mur 
en el terreny natural. Aquest fet va impedir 
la localització de materials que poguessin 
indicar la datació de la construcció d’aquest 
element defensiu, així com establir-ne les ca-
racterístiques inicials.  

3.3 Conclusions

El parament va ser interpretat com l’estructura 
defensiva construïda a l’oest de Caldes i que 
defensava la zona de la riera de Caldes. El fet de 
no localitzar materials associats a la fonamen-
tació d’aquest element impedeix establir una 
datació concreta, tot i que per la seva tipologia 
constructiva i els antecedents històrics podria 
correspondre a la muralla del segle xiv, orde-
nada construir pel rei Pere III. 

La localització del parament de la muralla 
no és un fet imprevist; de fet, per la banda del 
safareig, el mur es troba totalment vist. Tot i 
així, en aquest punt apareix amb la seva com-
posició original, sense les reparacions i con-
solidacions que s’han efectuat a la banda del 
safareig.

 

 

 
Vista del tram de muralla una vegada feta la rasa
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4 Intervenció al tram de muralla si-
tuat a la bassa del molí de l’Esclop

4.1 Introducció

La zona intervinguda se situava a l’est del nucli 
antic de Caldes, molt a prop del centre de la 
vila, la plaça de la Font de Lleó i les termes ro-
manes, fora del traçat de les antigues muralles. 
El tram sobre el qual es realitzarà el control 
arqueològic se situa entre el passatge de Santa 
Susanna i l’accés als horts, al costat del safareig 
de la Portalera.

Motius

L’Ajuntament de Caldes de Montbui va pro-
moure el projecte d’urbanització i millora del 
passeig Riera. La Fase II contemplava la urba-
nització de l’espai entre el pont de can Rius i 
el carrer de Santa Susanna. El tipus d’actuació 
proposat en aquest cas gira a l’entorn de tres 
eixos: anivellament i condicionament del ter-
reny actual, pavimentació de la zona i desen-
runament del molí de l’Esclop. 

Previsió del projecte

Les activitats que calia fer eren: anivellament 
del terreny actual, col·locació de terres per a la 
preparació del paviment, pavimentació i de-
senrunament del molí de l’Esclop. 

Objectius

Vistos els treballs previstos en el projecte de 
millora i urbanització del passeig Riera de Cal-
des Fase II i coneguts els antecedents, l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui va considerar 
necessari fer un seguiment i control arqueo-
lògic de les obres seguint la normativa actual 
(art. 18 del Reglament 78/2002 de protecció del 
patrimoni arqueològic).

D’aquesta manera l’objectiu de la interven-
ció era garantir que l’execució del projecte 
d’urbanització no afectava possibles restes ar-
queològiques que hi pogués haver en aquest 
punt. I en cas que les afectés, calia salvaguar-
dar-ne els valors culturals.

 
Localització de la zona del molí de l’Esclop   
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4.2 Intervenció sobre el molí de l’Esclop

Amb relació al molí de l’Esclop hi ha poca 
informació documental. Forma part del con-
junt de molins hidràulics que es trobaven a 
la ribera de la riera de Caldes. Aquest grup 
de molins ja són esmentats en documents de 
l’any 1167, associats al rec del Molinar, que 
distribuïa aigua a tots els molins de la zona. 
Tot i així, l’edificació actualment en peu no 
sembla correspondre a aquesta datació. El 
conjunt actual conservat no té una datació 
precisa, tot i que podria situar-se a l’entorn 
dels segles xviii-xix. 

El molí era format per la bassa, situada a 
la part superior. Es pot observar l’estructura 
circular corresponent al sifó. L’edifici del molí 
corresponia a una edificació de quatre plantes 
que recolzava la seva estructura sobre la penya 
de granit. 

4.2.3 Resultats de la intervenció al molí de 
l’Esclop

L’extracció dels nivells vegetals i d’enderroc 
va permetre recuperar totalment la planta 
del Molí de l’Esclop, i les estructures corres-
ponents a la seva planta baixa, amb la sala de 
moles, zona de treball, corts i pati exterior. 
L’actuació també va permetre la neteja del car-
cabà. Per una altra banda, també es va actuar 
a la casa del moliner, espai que forma part del 
conjunt i que es trobava totalment conservat 
menys la coberta.
El conjunt presentava una superfície total edi-
ficada de 105 m2 aproximadament (en planta 
baixa), més un pati de 30 m2. Estava dividit 
en els àmbits següents: casa del moliner, sala 
de moles i carcabà, caixa d’escales, zona de 
treball o emmagatzematge, corts i patí exte-
rior.

 
Evolució de l’estat de conservació del molí de l’Esclop durant el segle xx i inicis del segle xxi

 

 

 

 

Anys 20 2010

Anys 40-50 2011
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Des del punt de vista arqueològic, l’estra-
tigrafia documentada era força simple, ja que 
les restes conservades del conjunt se situaven 
sota d’un nivell clar d’enderroc, procedent del 
col·lapse, provocat o no, del mateix edifici. 
Per una altra banda l’edificació es trobava en 
un punt on la roca va ser excavada, per tant, 
gairebé la totalitat de les estructures recol-
zen sobre el granit. Finalment, tot i plantejar 
algun tipus de sondeig a la zona exterior del 
mur del carcabà finalment es va desestimar, 
ja que la seva situació, una zona de riu, fa 
totalment impossible la conservació d’algun 
estrat corresponent al moment de l’edificació. 
A aquesta situació, cal sumar-hi que el mur 
de la façana principal recolza sobre el granit 
(terreny natural) tal i com es pot observar en 
les imatges posteriors.

Tot i no disposar d’una estratigrafia que 
permeti establir relacions físiques i atorgar 
datacions relatives a partir de la cultura ma-
terial, una anàlisi dels fets constructius sí que 
permet fer algunes aproximacions a l’evolució 
arquitectònica del conjunt que podria seguir 
la seqüència següent:

Horitzó I. Segle xii. El molí de l’Esclop for-
ma part de la xarxa de 5 molins situats al llarg 
de la riera de Caldes al seu pas pel municipi, 
que estaven connectats pel rec Molinar i que es 
troben documentats des del segle xii. Cap dels 
elements observats en l’actual conjunt corres-
pon a aquest horitzó. 

Horitzó II. Segle xv-xvi. A tall d’hipòtesi. La 
zona del carcabà, sobretot pel que fa a la façana, 
presenta un tipus constructiu diferenciat de la 
resta, tant pel que fa a la col·locació dels mate-
rials, com per l’amplada de murs i pels mateixos 
materials utilitzats. Així es pot observar una fa-
çana bastida totalment en blocs de pedra sense 
treballar, que presenta certa disposició alineada 
i amb una amplada, en la zona conservada, de 
60 cm. Per una altra banda, fent una lectura dels 
paraments, es pot observar com la construcció 
de l’edifici del moliner (nord) i el parament que 
segueix al sud, que recolzen en el mur del car-
cabà, presenten un tipus constructiu diferent, 
amb paredats de pedra i material ceràmic, sense 
cap tipus d’ordre i lligats amb morters de calç.

Horitzó III. Segles xvii-xix. Tot i que no hi 
ha indicis clars que corroborin aquesta hipòte-
si, el tipus constructiu i els materials ceràmics 
emprats faciliten aquesta interpretació. Es pot 
observar que la resta del conjunt, menys el car-
cabà i la zona de corts, estan construïts a partir 
de paredats formats per blocs de pedres irregu-
lars de mesures diferents i amb molta presència 
de materials ceràmics i lligats amb morter de 
calç. Per una altra banda, els marcs de les dife-
rents portes que connectaven els àmbits estan 
formats amb un maó característic de l’època 
moderna, de forma rectangular, amb les can-
tonades arrodonides i amb unes mesures de 
28 x 13 x 5 cm, característic d’aquesta època.

Horitzó IV. Finals del segle xix, inicis del 
segle xx. Aquesta fase arquitectònica es troba 
en la zona de corts i el pati exterior. En aquest 
punt es pot observar el canvi dels materials 
constructius ceràmics emprats, amb relació a 
fases anteriors. L’ús exclusiu d’un maó de 28 x 
14 x 4 cm sense presència de pedra corrobora 
aquesta hipòtesi de treball.

Horitzó V. Any 1931 (1937). Aquesta és pos-
siblement l’única datació, ara per ara, compro-
vable. Just a la zona de la sala de moles, a la 
cantonada nord es troba la inscripció de l’any 
1931 o 1937. Aquesta data indica l’any en què 
possiblement es va fer l’última reforma del 
molí, més concretament sobre el mecanisme 
de les moles, el rodet i el conjunt d’elements 
necessaris per funcionar correctament.

4.3 Zona muralla i bassa

4.3.1 Bassa del molí

Una vegada extrets els nivells de rebliment 
es va poder observar com la bassa del molí 
presentava una forma més o menys rectan-
gular, amb una superfície de 395 m2 i una 
profunditat màxima respecte del pla dels 
murs de la bassa de 230 cm. La capacitat de 
la bassa possiblement se situa a l’entorn dels 
55-60 m3.

Dos elements delimitaven la bassa. Per una 
banda la roca granítica, que conforma la paret 
est de la bassa, amb la particularitat que so-
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bre aquesta vessant també se situen el rec que 
porta aigua a la bassa i la muralla medieval. A 
l’oest s’ha documentat un mur de 62,38 metres 
de llargada i un gruix d’aproximadament 150 
cm, que correspon al mur delimitador de la 
bassa amb funcions de continent i també a la 
seva part central com a mur intern de l’edifici 
del molí. 

La bassa va ser reblerta de material cons-
tructiu i runa, aquest fet va permetre la con-
servació d’alguns dels seus elements clau. 
D’aquesta manera, tot i que no es va  excavar 
totalment, es va delimitar el cup o pou a través 
del qual l’aigua descendia amb força fins al car-
cabà, on se situava el rodet que posteriorment 
feia moure les moles. Aquest cup o pou devia 
tenir un diàmetre d’1 metre aproximadament.

Finalment també es va localitzar el canal o 
rec que portava l’aigua de la riera de Caldes 
fins a la bassa del molí. Aquest rec, conegut 
amb el nom de Molinar, està documentat des 
del segle xii, a l’igual que el conjunt de cinc 
molins esmentats anteriorment. Evidentment, 
el rec localitzat no té una datació medieval, 
més aviat, pels materials  constructius, sembla 
que fou bastit a finals del segle xix o principis 
del xx. Amb tot, el rec localitzat és el record del 

rec del Molinar original. El rec circula en tot 
moment als peus de la muralla, fins i tot el seu 
traçat passa per sota de les bestorres conserva-
des i per sota del portal de Santa Susanna. Una 
vegada passava per sota del portal es trobava 
la comporta que deixava entrar aigua a la bas-
sa. Es desconeix si originalment també tenia 
aquesta disposició. El que es comprovà és que 
les obertures fetes a les bestorres i al portal són 
fruit del traçat actual del rec. 

Durant aquesta intervenció es va localitzar 
un traçat de 48 metres de longitud. L’estruc-
tura estava formada per una cubeta en forma 
de U construïda amb maons, amb l’interior 
arrebossat amb morter hidràulic que el man-
tenia impermeable. Tot i la seva irregularitat, la 
seva amplada interna era de 60 cm i l’amplada 
total d’1 metre. 

Amb relació a la datació de la bassa del molí, 
la intervenció arqueològica no ha permès re-
cuperar elements mobles o documentació que 
indiquin el moment de la seva construcció. 
Tot i així, cal posar en relació directa la cons-
trucció del molí amb la bassa. Anteriorment 
s’ha explicat que l’edifici del molí podria tenir 
una datació a l’entorn dels segles xvii-xix. En 
aquest cas, la bassa també podria situar-se en 

 

 
Zona de la bassa del molí de l’Esclop abans de la intervenció
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aquest entorn cronològic, ja que, com s’ha ex-
posat anteriorment, el mateix mur de la bassa 
forma part del parament intern de l’edifici del 
molí. Tot i això, no es descarta que amb ante-
rioritat a aquesta data existís en aquest punt 
una bassa de dimensions similars.

4.3.2 La muralla medieval

L’extracció dels nivells de rebliment va perme-
tre localitzar un nou tram de muralla. Tot i 
que els antecedents i el parament de muralla 
al nord de la intervenció a la vista ja indicava 
la presència d’aquest nou tram, es desconeixia 
el seu estat de conservació.

Així en un principi es va localitzar i delimi-
tar una bestorre, que confirmava la presència 
d’estructures arquitectòniques. Una vegada ex-
cavada i deixada a la vista la bestorre es va con-
tinuar amb l’extracció dels nivells de rebliment 
fins a l’exhauriment d’aquest i fins a obtenir 
una visió total de l’estructura defensiva.

El nou tram de muralla, que se suma als 25 
metres que ja es podien veure amb anterioritat, 
presenta una llargada de 27,40 metres (total de 
52,40 metres), una amplada mitjana de 80 cm i 
està composta per una cara vista exterior for-
mada per blocs de pedra sense treballar i ben 
alineats, i per un reble intern molt compacte 
format per blocs de pedra de diferents mesures 
i morter de calç i sorra. L’alçada conservada 
varia en funció de la zona, però se situa entre 
els 3,5 metres i els 4,10 metres. Les imatges an-
tigues consultades mostren una alçària apro-
ximada d’entre 7 i 8 metres. Aquest fet posa de 
manifest que s’ha conservat la part de muralla 
que serveix de suport a les terres situades al seu 
redós, mentre que la part aèria va ser totalment 
enderrocada.

Amb relació a la datació de la muralla i la 
resta d’estructures associades, no s’ha recupe-
rat cap element material o estructural que es-
tableixi una datació concreta. Tot i així, el tipus 
constructiu i les fonts documentals permeten 
establir una hipòtesi de treball que indica una 

 
Procés d’extracció de runa i aparició de les estructures corresponents a la muralla i a la bassa del molí de 
l’Esclop
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cronologia per al bastiment d’aquest conjunt 
entorn del segle xiv. Per una banda es pot ob-
servar un parament construït amb una tècnica 
més o menys acurada, seguint un sistema clar 
i ordenat. Per una altra banda, la documen-
tació indica que el rei Pere III, durant el segle 
xiv estableix a Caldes els usos i costums de 
Barcelona, es construeix l’antic Hospital i es 
reconstrueix i amplia el traçat de la muralla. 
Aquesta dada podria indicar la datació de la 
construcció del tram de muralla localitzat.

L’excavació de la UE 201 també ha permès 
recuperar altres elements associats a la mura-
lla i de caràcter defensiu marcat, com són una 
bestorre i les restes del portal de Santa Susanna.

Bestorre

La muralla de Caldes de Montbui presenta 
elements característics documentats en altres 
muralles excavades a la zona del Vallès com 
són Granollers, Sabadell o Terrassa. Les bes-

torres són un d’aquests elements. A Caldes de 
Montbui poden ser observades (encara que 
molt modificades) en un tram del carrer Major 
o a 20 metres al nord de la bestorre localitzada. 
Aquests elements es construeixen al llarg del 
tram de muralla a una distància, les unes de 
les altres, a l’entorn dels 20-25 metres en funció 
de l’orografia. 

La bestorre localitzada presenta les matei-
xes característiques que les ja conservades a 
la trama urbana de Caldes. Correspon a una 
estructura independent que recolza directa-
ment sobre el parament de la muralla amb una 
llargada de 5,20 metres i una amplada de 2,30 
metres. El tipus constructiu és similar al de la 
muralla, amb una cara vista de blocs de pedra 
sense treballar i ben alineats i amb un reble 
intern compacte format per blocs de pedra i 
morter de calç i sorra. 

Com s’ha comentat anteriorment el rec que 
porta aigua a la bassa del molí passa per sota 
de la bestorre. Sembla que, en el moment de 
construcció tant de la muralla com de la torre, 

 
Tram de muralla redescobert, canalització de la bassa del molí i planta general
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aquesta no devia ser la situació. Les obertures 
que s’observen són fruit de la construcció del 
canal entre finals del segle xix i principis del 
segle xx.

Durant la intervenció es va dur a terme un 
sondeig a l’interior de la torre amb l’objectiu 
d’avaluar la seqüència estratigràfica i obtenir 
dades amb relació a la datació de la bestorre. 
Els resultats foren totalment negatius ja que la 
bestorre va ser buidada durant la construcció 
del rec i tornada a omplir posteriorment. Els 
pocs materials localitzats corresponen a ele-
ments constructius de datació contemporània. 

Aquest element presenta un mal estat de 
conservació per causes antròpiques i naturals. 
El conjunt ha patit un trencament que implica 
que la banda exterior només es conservi amb 
una alçària de 2 metres, mentre que pels laterals, 
l’alçària conservada és de gairebé 4 metres.

Restes del portal de Santa Susanna

A l’extrem sud del tram estudiat s’aixeca una 
estructura arquitectònica de característiques 
diferents a la bestorre anteriorment comenta-
da, però que també recolza sobre la muralla. 
Presenta una alçària de 7,5 metres i una am-
plada que varia entre els 0,95 metres a la part 
més alta i els 1,85 metres a la base. El mur està 
format per blocs de pedra alineats, de color 
vermellós, procedents de la zona de Caldes, 
que presenten signes d’estar mínimament 
treballats, ja que hi predominen les formes 
rectangulars. Aquest conjunt s’observa parci-
alment ja que fou enderrocat i part de les restes 
conservades es troben per sota del paviment de 
la pujada de Santa Susanna. Les restes visibles, 
de manera general, presenten un estat de con-
servació correcte.

Per sota d’aquesta estructura, a l’igual que 
la bestorre, passa el rec que porta aigua cap a 
la bassa del molí. En el moment de construcció 
del rec, un moment en què el portal ja havia 
estat parcialment enderrocat, es van fer dues 
obertures a la base de l’estructura per tal de fa-
cilitar el pas de l’aigua. Aquest fet implica que 
l’estat de conservació de l’estructura en aquest 
punt sigui deficient.

Actualment hom coneix el portal de Santa 
Susanna per una edificació aixecada que mena 
de la pujada de Santa Susanna cap a l’inte rior 
del nucli antic de Caldes, just a tocar de la ca-
pella amb el mateix nom. Tot i així, sembla 
que aquest portal va ser bastit de nou en un 
moment indeterminat durant el segle xix en 
què el portal de Santa Susanna associat a la 
muralla havia estat enderrocat o destruït.

4.3.3 Resultats de la intervenció de la zona 
del molí de l’Esclop

L’extracció dels nivells d’enderrocs i runa va 
permetre recuperar totalment la planta de la 
bassa del molí de l’Esclop amb els elements re-
lacionats amb la funcionalitat de la bassa, com 
el rec i el pou o cup, i un nou tram de 27,40 
metres de muralla, incloent una bestorre i les 
restes del portal de Santa Susanna.

Des del punt de vista arqueològic, l’estrati-
grafia documentada és força simple, ja que to-
tes les restes conservades, tant de la bassa com 
de la muralla, se situaven sota d’un nivell clar 
de runes i enderrocs que cobriren aquest espai 
durant unes obres efectuades a les termes de 
can Rius durant els anys seixanta.

Tot i no disposar d’una estratigrafia que 
permeti establir relacions físiques i atorgar 
datacions relatives a partir de la cultura ma-
terial, una anàlisi dels fets constructius sí que 
permet fer algunes aproximacions a l’evolució 
arquitectònica del conjunt que podria seguir 
la seqüència següent:

Horitzó I. Segle xii. El molí de l’Esclop for-
ma part de la xarxa de 5 molins situats al llarg 
de la riera de Caldes al seu pas pel municipi, 
que estaven connectats pel rec Molinar i que es 
troben documentats des del segle xii. Cap dels 
elements observats en l’actual conjunt corres-
pon a aquest horitzó. 

Horitzó II. Segle xiv. Els indicis estruc tu-
rals i documentals indiquen que la muralla, la 
bestorre i el portal de Santa Susanna devien ser 
bastits durant el segle xiv, quan el rei Pe re III 
ordena reconstruir i ampliar la muralla de Cal-
des de Montbui. 
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Horitzó III. Segles xvii-xix. Anteriorment, 
en el punt dedicat al molí de l’Esclop s’ha esta-
blert que la datació de la part central del con-
junt arquitectònic se situa a l’entorn d’aquest 
horitzó. Els murs delimitadors de la bassa 
també corresponen al mur intern de l’edifici 
del molí. Aquesta situació indicaria que els 
dos conjunts (molí i bassa) foren edificats en 
el mateix moment. 

Horitzó IV. Finals segle xix, inicis segle xx. 
Durant aquest període dataria l’última refor-
ma del rec del Molinar, corresponent a l’estruc-
tura recuperada. L’obra també devia afectar les 
estructures de la bestorre i el portal de Santa 
Susanna, amb unes obertures per al pas del 
rec. 

Horitzó V. Anys seixanta del segle xx. És en 
aquest moment quan el balneari de can Rius 
pateix un gran nombre de reformes que im-
pliquen la generació d’una gran quantitat de 
metres cúbics de runa i terra. La zona de la 
bassa i la muralla va ser aprofitada com a abo-
cador. D’aquesta manera, és en aquest moment 
quan es rebleix la bassa i es desmunta i es fa el 
cobriment de la muralla. 

5 El patrimoni com a oportunitat 
urbanística i factor de desenvolu-
pament territorial

Els treballs de millora urbanística o de cons-
trucció al nucli antic de Caldes de Montbui 
han posat de manifest l’estat de conservació 
d’unes restes de les quals, tot i que eren cone-
gudes, se’n desconeixia l’estat.

Tots coneixem casos on l’aparició de restes 
és vista com un problema insalvable. El re-
sultat, el patrimoni queda afectat, mutilat… 
No sempre hi ha la capacitat de transformar 
un projecte inicial que no preveu la presència 
de restes patrimonials, en un nou projecte on 
aquests elements esdevenen protagonistes.

Però a Caldes de Montbui trobem un bon 
exemple de tot el contrari. La intervenció ar-
queològica ha posat de manifest unes restes 
arqueològiques i arquitectòniques en un estat 
excepcional de conservació de les quals ha cal-
gut valorar i estudiar la seva nova funció amb 
relació a un entorn.

Després d’analitzar i valorar els béns loca-
litzats es va arribar a la conclusió que aquests 
podrien esdevenir una oportunitat. Per tant 
passarien a ser els eixos bàsics de la recuperació 
urbanística dels diferents espais.

 
El patrimoni com a oportunitat urbanística i de 
desenvolupament territorial     
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D’aquesta manera, els projectes inicials van 
poder ser modificats amb l’objectiu que tant els 
diferents trams de muralla com el molí passin 
a ser els protagonistes d’aquest nou espai obert 
a les persones, i on el patrimoni i la seva inter-
pretació tinguin un paper molt especial. 

Per aconseguir aquesta fita l’urbanisme ha 
de ser responsable i ha d’apostar pel coneixe-
ment previ i per la particularitat de la identitat 
cultural del territori. Identitat és particularitat, 
també en l’urbanisme. Per tant l’urbanisme ha 
de conèixer la geologia, l’arqueologia, la histò-
ria (urbanística, bibliogràfica, documental...) 
els recursos materials i immaterials...

D’aquesta manera respectem el territori i 
els seus recursos, i promovem la funció social 
del patrimoni cultural, que no és res més que 
aportar beneficis socials, culturals, educatius 
i econòmics que reverteixin sobre el territori i 
els seus ciutadans.
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