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0.- INTRODUCCIÓ 

 

0.1.-  Agents. 

- Promotor.  
Ajuntament de Cervelló. 
C/ Major 146-148. 08758 Cervelló. Baix Llobregat. (Barcelona) 
Telèfon  93.660.00.70.–www.cervello.cat 

- Propietari actual de la finca on es troba el castell de Cervelló i part de l’assentament medieval. 
Ajuntament de Cervelló. 
Carrer Major 146-148. 08758 Cervelló. Baix Llobregat. (Barcelona) 
Telèfon 93.660.00.70.–www.cervello.cat 

- Propietari actual de la finca on es troba l’església de Santa Maria de Cervelló, part de la zona de 
necròpolis i part de l’assentament medieval. 
Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
C/ Armenteres 35. 08980 Sant Feliu de Llobregat. Baix Llobregat. (Barcelona) 
Telèfon 93.632.76.30. - www.bisbatsantfeliu.cat  

- Propietari actual de la finca on es troba part de la zona de necròpolis. 
Propietat privada. 

- Propietari actual de la finca on es troba la creu de terme. 
Propietat privada. 

- Autors del Pla director. 
Eduard Píriz i González Llicenciat en Historia (Arqueòleg) i Arquitecte tècnic.  
C/ Tenor Masini 25bis. 08028 Barcelona 
Telèfon mòbil: 685 992 675 
Correu electrònic: edupiriz@hotmail.com 

Pere Lluís Artigues i Conesa Llicenciat en Geografia i Historia (Arqueòleg).  
C/ Aragó 117. 08015 Barcelona 
Telèfon mòbil: 630 930 559 
Correu electrònic: pllartigues@gmail.com 

0.2.-  Consideracions prèvies. 

L’ajuntament de Cervelló, amb la voluntat de conservar les restes del castell de Cervelló i amb la 
intenció de frenar la seva degradació, va iniciar totes les gestions pertinents amb l’objectiu de 
posar en valor una part importantíssima del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic del seu 
municipi.  

El mes de juliol de 2018 va resoldre encarregar la redacció del pressent Pla Director del conjunt 
monumental del castell de Cervelló a Eduard Píriz i González, Llicenciat en Història (arqueòleg) i 
Arquitecte tècnic formant equip amb Pere Lluís Artigues i Conesa llicenciat en Geografia i 
Història (arqueòleg). 

Finalment, la data de sortida de registre i comunicació d’aquesta resolució va ser el 12 de juliol de 
2018. 
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0.3.-  Antecedents. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló ha representat sempre una part important del 
patrimoni del municipi de Cervelló. El conjunt monumental i patrimonial format pel castell, 
l’església, la zona d’assentament o hàbitat medieval, la zona de necròpolis i la creu de terme, han 
estat i són una referència fonamental per a Cervelló, per a explicar la història del municipi i del 
seu territori. Cal tenir present que el castell es considera l’origen d’aquesta població. 

Tot i que el castell fou inutilitzat durant la guerra de successió, dades corroborades 
arqueològicament, les restes continuarien visibles durant llarg temps patint un inexorable procés 
de degradació i espoli. Les poques restes visibles, com la torre, la capella i alguns murs 
perimetrals deixaven veure la importància d’aquest element. Diferent procés seguí l’església de 
Santa Maria de Cervelló un edifici romànic que ha estat restaurat diverses vegades i que fou 
parròquia amb advocació a Sant Esteve fins l’any 1872, quan es traslladà al nucli urbà de 
Cervelló, construint-se una nova parròquia que quedà enllestida l’any 1912. No podem oblidar la 
creu de terme destruïda durant el darrer conflicte bèl·lic que patí aquest país, realitzant-se una 
rèplica exacta l’any 1963.  

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló. 1890? Autor desconegut (Arxiu fotogràfic del C. E. C.). 

Va ser el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM), de la Diputació de 
Barcelona que realitzà durant el segle XX diverses obres de restauració i conservació a l’església. 
La primera fou el 1922 dirigida per Jeroni Martorell Terrats, amb la reparació de cobertes i 
obertures de les finestres del campanar, absis i cimbori, amb la neteja i consolidació de murs. 
Aquell mateix any tornà el culte a l’església però aquesta vegada dedicada a l’advocació de Santa 
Maria de Cervelló o dels Socors.  

 
Fotografia de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló previ a les obres dirigides per Jeroni Martorell. 

1/JUL/1922  (Arxiu fotogràfic del SPAL-DIBA). 

 
Fotografia de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló un cop enllestides les obres dirigides per Jeroni 

Martorell. 1/OCT/1922 (Arxiu fotogràfic del SPAL-DIBA). 
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Entre 1944 i 1946 el SCCM realitzà noves obres a l’església per causa del seu mal estat. 
Novament en Jeroni Martorell dirigeix les obres, consistents en recobrir totes les teulades, 
massissar els forats dels paraments exteriors i la reparació del paviment.  

El 1956 i 1957, el SCCM tornà a intervenir a l’església, obres dirigides aquesta vegada per 
l’arquitecte Camil Pallàs, director del SCCM, reparant algunes pedres de l’absis, enderrocant la 
sagristia, substituint algunes pedres erosionades del parament exterior i reparant algunes 
esquerdes als murs. Actuacions dirigides a recuperar només les parts romàniques de l’església. 

 
Fotografia del procés d’enderroc de la sagristia durant les obres dirigides per Camil Pallàs. 1/MAR/1956 (Arxiu 

fotogràfic del SPAL-DIBA). 

Novament en Camil Pallàs, entre 1962-1968 realitzà diverses actuacions com la neteja i refacció 
de les teulades, l’enderroc del coronament del campanar i de l’escala de caragol que hi pujava. És 
durant l’actuació que s’efectuà a l’església que es realitzà la reproducció de la Creu de Terme de 
Santa Maria, l’any 1963, restituint-la al lloc d’on havia desaparegut la original. 

El 1977 la SCCM efectuà la darrera actuació, consistent en el repàs i re-construcció de les 
cobertes, re-construcció de cornises, reparació de la resta de les parets. 

 
Fotografia de les cobertes de l’església de Santa Maria de Cervelló un cop enderrocat part del campanar gòtic de 

sobre el cimbori. 1/MAI/1980 (Arxiu fotogràfic del SPAL-DIBA). 

La primera intervenció arqueològica documentada al conjunt monumental del castell de Cervelló, 
de la que hi ha constància, és la realitzada l’any 1980 per Jordi Bolòs, Iñaqui Padilla i Montserrat 
Pagès al voltant de l’església de Santa Maria on es van excavar diverses tombes i es va 
documentar la presència d’altres que havien estat saquejades. Com a resultat es van poder 
diferenciar dos tipus d’enterraments, els de fossa antropomorfa i els de llosa. El conjunt fou datat 
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en el segle X coincidint amb la primera organització del castell. Actualment són visibles un total 
de 14 fosses antropomorfes de les quals només una és infantil. 

L’any 1988 tornà a efectuar-se una nova restauració integral de l’església, dirigida per l’arquitecte 
Joan A. Adell. En aquesta actuació s’acabaria de desmuntar les restes del campanar gòtic ubicat 
sobre el cimbori i es refarien les cobertes d’aquest element, de la nau central i es restaurarien els 
enlluïts interiors de l’església.  

Durant una nova actuació a l’església efectuada l’any 2000, dirigida novament per Joan A. Adell, 
s’efectuaria el canvi de la pavimentació, es va aixecar el terra i es va constatar que aflorava la 
roca, sense que apareguessin evidències de cap tomba i tampoc es van trobar restes de la que 
hauria estat la primera església (Capella de la Creu). No es té constància que es realitzés cap 
control ni cap excavació arqueològica durant aquesta restauració de l’església. Cal pensar que la 
manca de tombes i capella va ser causada per la construcció de l’església al segle XI, provocant 
un anivellament de la roca i la consegüent destrucció de les restes anteriors. El fet que dues 
tombes apareguin sota els murs de l’església, venen a confirmar l’anterioritat d’aquestes.  

L’any 2010 s’efectuaren les primeres intervencions arqueològiques, en el conjunt monumental 
centrades en el castell, amb motiu de l’execució del projecte “Bàsic i Executiu de la rehabilitació 
del Conjunt Monumental del castell de Cervelló”, finançada pel Ministerio de Cultura i per 
l’ajuntament de Cervelló.  

La primera campanya arqueològica realitzada en el recinte, fou efectuada entre el mes de febrer i 
abril de 2010, dirigida per l’arqueòloga Ainhoa Pancorbo i Picó, centrada en l’excavació 
extensiva del recinte superior del castell. Es van localitzar diferents àmbits, com la cuina, 
magatzems i habitacions sense una funció determinada, totes al voltant d’un àmbit del qual 
arrencava un escala que comunicava amb un pis superior. La majoria d‘estructures responien a la 
darrera fase d’ocupació del castell, però d’altres es podien situar en la baixa edat mitjana.  

 

 
Procés d’excavació al recinte sobirà durant la intervenció dirigida per Ainoa Pancorbo. 26/ABR/2010 (E. Píriz) 

La segona intervenció arqueològica efectuada en el castell de Cervelló, fou entre els mesos 
d’octubre de 2010 i gener de 2011, dirigida per Pere Lluís Artigues i Conesa i van quedar 
centrades en les terrasses centrals i inferiors. Aquesta nova campanya s’englobava dintre de les 
actuacions del  projecte “Bàsic i Executiu de la rehabilitació del Conjunt Monumental del castell 
de Cervelló” i va permetre documentar una primera ocupació de l’indret en el Bronze Inicial així 
com datar estructures en l’alta edat mitjana, un abandonament del castell vers la segona meitat del 
segle XV i reformes posteriors ja a partir del segle XVI. La destrucció del castell durant la guerra 
de successió quedà confirmada pels nivells d’enderroc i el material associats a aquest. Igualment 
durant l’actuació, bona part d’aquesta, centrada en la neteja i rebaix dels nivells vegetals en la 
terrassa central, s’ha pogut recuperar la planta de totes les edificacions existents i efectuant-ne 
una nova planimetria, molt més acurada i completa de la que s’havia publicat a la Catalunya 
Romànica. 

Més tard, el mes de juny de 2011, es va realitzar, també vinculada al projecte “Bàsic i Executiu 
de la rehabilitació del Conjunt Monumental del castell de Cervelló”, una nova excavació dirigida 
per Pere Lluís Artigues i Conesa. Aquesta nova actuació venia donada per la necessitat de 
condicionar els accessos al castell. Per aquest motiu es va procedir a l’excavació parcial 
d’algunes àrees de la terrassa sud o plataforma d’entrada al castell, l’àrea d’entrada al castell amb 
la porta i el darrer tram de camí, del que cal destacar dues fases clares: una alt medieval, a la qual 
pertanyen la majoria d’estructures, i la darrera de destrucció del castell (1714). 

 

 
Vista aèria del castell durant el procés d’excavació i consolidació de l’any 2011. (Ajuntament Cervelló) 

Paral·lelament a les actuacions arqueològiques es va procedir en primer lloc al desbrossament del 
conjunt per permetre la visibilitat de les restes, les tasques de treball arqueològiques i obra, la 
consolidació dels murs, restitució de paraments del recinte jussà i millores de l'accessibilitat i 
elements de protecció per fer visitable el castell, obra dirigida per l’arquitecte J. A. Adell i 
l’arquitecte tècnic Eduard Píriz. 
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Durant el mes de juliol de 2011 es va realitzar una altra intervenció al conjunt, però aquest cop es 
va centrar al mirador de Santa Maria de Cervelló i va ser dirigida novament per l’arqueòleg Pere 
Lluís Artigues. Aquesta actuació va ser motivada per la realització del “Projecte Bàsic i Executiu 
de les obres complementàries d’adequació del mirador de l’església de Santa Maria de Cervelló”.  

L’actuació en els miradors de l’església de Santa Maria contemplava la consolidació i restauració 
dels murs que conformaven les terrasses, donat que el seu estat de deteriorament era important, 
amb carreus fortament erosionats i amb pèrdua de blocs que deixaven a la vista, en molts punts, el 
nucli del mur i esquerdes que feien perillar la seva estabilitat. A més, per tal d’evitar que les 
aigües de pluja afectessin els murs, calia la realització de rases de drenatge i la 
impermeabilització dels murs en la seva cara interna. Igualment es netejava tota la superfície de 
les terrasses i es procedia a pavimentar de nou abocant sauló barrejat amb calç per donar 
consistència. Per acabar es col·locaven en tot el perímetre una barana protectora per evitar 
caigudes, doncs les anteriors feia temps que havien desaparegut.  

Es van documentar diversos enterraments, que no foren excavats, i estructures associades al 
cementiri del segle XIX.  

 

 
Actuació d’impermeabilització al voltant de l’església de Cervelló. 2011 (P. Ll. Artigues) 

 

Finalitzades les intervencions al castell al 2011 es van instal·lar plafons informatius per part de 
l’ajuntament de Cervelló per tal d’informar de l’estat actual de coneixement que es tenia del 
castell després de les actuacions de desbrossament, neteja, consolidació i excavacions 
arqueològiques. 

 

 
Plafó informatiu sobre el castell de Cervelló. 2011 (P. Ll. Artigues). 

El maig de 2015, es va realitzar, al castell, el seguiment arqueològic de l’execució del “Projecte 
d’il·luminació del castell de Cervelló” projecte realitzat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
Cervelló, arquitecte municipal Jaume Pujol. Els nous projectors van ser ubicats al pas de terres 
aportades que es va realitzar a la cara nord del recinte sobirà, però a nivell del recinte inferior. 
Aquest seguiment arqueològic va ser dirigit per l’arqueòleg Eduard Píriz i González.  

 

 
Instal·lació d’il·luminació monumental de Cervelló. 2015 (E. Píriz) 
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Entre els mesos d’abril i juliol de 2015 es van executar les obres per l’adequació de dues zones 
d’aparcament públic properes al conjunt monumental del castell de Cervelló. Un aparcament es 
va ubicar a la carretera de Santa Maria, a l’inici del camí que porta cap a l’església. L’altre 
aparcament va ser ubicat a l’oest del castell. Les obres van ser dirigides pels Serveis tècnics 
municipals de Cervelló, arquitecte municipal Jaume Pujol. 

Per últim, entre el 2 i l’11 d’octubre de 2017, s’ha realitzat a l’església de Santa Maria de 
Cervelló, el seguiment arqueològic de l’execució del “Projecte d’il·luminació monumental de 
l’església de Santa Maria de Cervelló” projecte redactat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 
Cervelló. S’instal·laren 2 bases per projectors per il·luminar el cimbori i es van col·locar 7 
projectors encastats a terra per il·luminar les façanes. Aquest seguiment arqueològic també va ser 
dirigit per l’arqueòleg Eduard Píriz i González.  

Durant el més de Març d 2018 es va signar el conveni entre l’ajuntament de Cervelló i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que els alumnes del Grau d’arqueològica puguin 
efectuar les pràctiques en el Castell. Fruit d’aquest conveni durant el més de juny s’efectuà una 
nova campanya arqueològica dirigida per Pere Lluís Artigues Conesa i amb la col·laboració del 
professor i arqueòleg de la UAB Cèsar Carreras i Montfort. Aquesta campanya es centra en dos 
àmbits del recinte jussà, establint noves fases evolutives del castell. 

 

 
Excavació en el castell amb alumnes del Grau d’arqueologia de la UAB. 2018 (P. Ll. Artigues) 

 

A finals de l’any 2017 l’ajuntament de Cervelló es va plantejar la necessitat d’emprendre la 
redacció d’un Pla Director i, finalment, l’any 2018 s’aprovà i es va encarregar la seva redacció a 
l’arqueòleg i arquitecte tècnic Eduard Píriz González, qui l’ha elaborat conjuntament amb 
l’arqueòleg Pere lluís Artigues Conesa. 

 

 

 

 

QUADRE RESUM. 

DATA CONSTRUCTOR/DIRECCIÓ DESCRIPCIÓ 

Segle IX Ordenat per Guifré el Pelós 
Construcció del castell de Cervelló, formació del 
poblat. 

Segle IX - Construcció de la capella de la Creu.  

904 - 
Donació de la capella de la Creu al Monestir de Sant 
Cugat del Vallès. 

s. X - 
Formació de la necròpolis de tombes antropomorfes 
al voltant de la capella de la Creu. 

1098 i 1120 
Monestir de Sant Cugat del 

Vallès. 

Enderroc de la Capella de la Creu i construcció de 
l’església romànica actual. Segons Puig i Cadafalch 
la nova església seria d’una sola nau amb tres 
absidioles. 

s. XII-XIII Senyor de Cervelló. 
Reforma del castell, construcció de l’actual torre, de 
la capella del castell i d’altres elements defensius. 

s. XIII - 
Construcció del campanar a l’església sobre el 
cimbori. 

s. XVI Senyor de Cervelló 
Reformes al castell amb canvis de distribució 
interna. 

s. XVI - Construcció de la Creu de Terme de Santa Maria. 

XVI - 

A l’Església, ja dedicada a Sant Esteve de Cervelló, 
En el creuer, sobren dues capelles. Es construeix el 
cor, amb volta de creuria situat al tram de ponent, on 
trobem la porta d’estil renaixentista amb frontó 
triangular degué ser afegida pels volts de l’any 
1580, sobre el qual hi ha un òcul circular del mateix 
període, elements sobreposats a l’obra original. 

1714 - Destrucció i abandonament definitiu del castell. 

s. XVIII - 
Construcció de dues capelles laterals més a 
l’església. 

02/04/1844 
Comissió de Monuments. R.O. 
Ministerio de la Gobernación. 

Madrid. 

Enquesta de patrimoni històric i artístic en el que 
s’esmenta el conjunt monument format per església, 
necròpolis i castell. 

1922 
SCCM. Arquitecte. Jeroni 

Martorell 

Església. Reparació de cobertes, obertures de les 
finestres del campanar, absis i cimbori, neteja i 
consolidació de murs, i repicat de part dels 
arrebossats i enlluïts interiors de l’església. 

1944 i 1946 
SCCM. Arquitecte. Jeroni 

Martorell 

Església. Novament en Jeroni Martorell dirigeix les 
obres, consistents en recobrir totes les teulades, 
massissar els forats dels paraments exteriors i la 
reparació del paviment.  
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1956 i 1957 
SCCM. Arquitecte. Camil 

Pallàs. 

Església. Reparació d’algunes pedres de l’absis, 
enderrocant la sagristia, substitució d’algunes pedres 
erosionades del parament exterior, i reparant 
algunes esquerdes als murs. 

1962-1968 
SCCM. Arquitecte. Camil 

Pallàs. 

Església. Neteja i refacció de les teulades, 
l’enderroc del coronament del campanar i de 
l’escala de cargol.  

1977 
SCCM. Arquitecte. Camil 

Pallàs. 

Església. Repàs i re-construcció de les cobertes, re-
construcció de cornises, construcció de la paret dreta  
reparació de la resta de les parets. 

1980 
Arqueòlegs: Jordi Bolòs, 

Iñaqui Padilla i Montserrat 
Pagès 

Excavació arqueològica a la necròpolis de Santa 
Maria de Cervelló. 

1998 Arquitecte: Joan A. Adell 
Església. Eliminació restes del campanar gòtic, 
reforma de les cobertes de la nau central, enlluïts 
interiors. 

2000 Arquitecte: Joan A. Adell Paviment interior de l’església. 

Abril-maig 
2010 

Arquitecte: Joan A. Adell 

Arquitecte tècnic Eduard Píriz 

Arqueòleg: Ainhoa Pancorbo 

S’efectuen les primeres intervencions 
arqueològiques, en el conjunt monumental 
centrades en el castell, amb motiu de la realització 
del projecte “Bàsic i Executiu de la rehabilitació del 
Conjunt Monumental del castell de Cervelló”, 
finançada pel Ministerio de Cultura i per 
l’ajuntament de Cervelló. Recinte senyorial. 

Octubre de 
2010 i 

gener de 
2011 

Arquitecte: Joan A. Adell 

Arquitecte tècnic Eduard Píriz 

Arqueòleg: Pere Lluís 
Artigues 

S’efectuen les segones intervencions 
arqueològiques, en el conjunt monumental centrades 
en el castell, amb motiu de la realització del projecte 
“Bàsic i Executiu de la rehabilitació del Conjunt 
Monumental del castell de Cervelló”, finançada pel 
Ministerio de Cultura i per l’ajuntament de 
Cervelló. Recinte inferior. 

Juny 2011 

Arquitecte: Joan A. Adell 

Arquitecte tècnic Eduard Píriz 

Arqueòleg: Pere Lluís 
Artigues 

S’efectuen les terceres intervencions 
arqueològiques, en el conjunt monumental centrades 
en el castell, amb motiu de la realització del projecte 
“Bàsic i Executiu de la rehabilitació del Conjunt 
Monumental del castell de Cervelló”, finançada pel 
Ministerio de Cultura i per l’ajuntament de 
Cervelló. Accesos al castell. 

Juliol 2011 

Arquitecte: Joan A. Adell 

Arquitecte tècnic Eduard Píriz 

Arqueòleg: Pere Lluís 
Artigues 

Nova actuació arqueològica i de impermeabilització 
de les terrasses i reforç dels murs de al voltat de 
Santa Maria. Aquesta actuació va ser motivada per 
la realització del “Projecte Bàsic i Executiu de les 
obres complementàries d’adequació del mirador de 
l’església de Santa Maria de Cervelló”. 

2012 
Arquitecte: Joan Albert Adell 

Arquitecte tècnic: Josep Coll 

Actuació a les cobertes de les capelles laterals nord 
de Santa Maria de Cervelló 

Maig 2015 

Arquitecte: Jaume Pujol 
(Serveis tècnics municipals de 

Cervelló) 

Arqueòleg: Eduard Píriz 

Es va realitzar, al castell, el seguiment arqueològic 
de l’execució del “Projecte d’il·luminació del castell 
de Cervelló”. 

Juliol 2015 
Arquitecte: Jaume Pujol 

(Serveis tècnics municipals de 
Cervelló) 

Adequació de dues zones d’aparcament públic 
properes al conjunt monumental. 

Octubre 
2017 

Arquitecte: Jaume Pujol 
(Serveis tècnics municipals de 

Cervelló) 

Arqueòleg: Eduard Píriz 

Es va realitzat a l’església de Santa Maria de 
Cervelló, el seguiment arqueològic de l’execució del 
“Projecte d’il·luminació monumental de l’església 
de Santa Maria de Cervelló”. 

Juny 2018 
Arqueòlegs: Pere Lluís 

Artigues- Cèsar Carreras UAB 

Intervenció arqueològica dintre del conveni signat 
entre l’ajuntament de Cervelló i la UAB per la 
realització de les pràctiques del Grau d’arqueologia 
de la UAB. 
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0.4.-  Objectiu del Pla Director. 

L’objectiu principal del Pla Director és establir les línies d’actuació i les prioritats per poder 
recuperar i protegir les restes del conjunt monumental del castell de Cervelló formades per les 
estructures del castell repartides en un recinte sobirà i un recinte jussà, per un nucli d’hàbitat 
medieval ubicat al sud del castell, també per la necròpolis associada i finalment per l’església 
romànica de santa Maria de Cervelló i la creu de terme.  

També té per objectiu restaurar els diferents elements que composen el conjunt, per així donar-lo 
a conèixer i fer-lo visitable. 

El present Pla Director, també té per objectiu revisar i ajustar la delimitació dels elements que 
conformen el conjunt monumental del castell de Cervelló. 

 

0.5.-  Legislació específica. 

Totes les propostes recollides en aquest Pla Director segueixen i compleixen tota la legislació 
vigent, i de manera especial en virtut del grau de protecció de les restes del conjunt monumental 
del castell de Cervelló, la normativa que fa referència a la protecció del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic: 

 

• Decreto de 22 d’abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. 
Publicat al BOE núm. 125, de 5 de maig de 1949. 

• Decreto 571/1963, de 14 de març de 1963, sobre protección de los escudos, emblemas, 
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico-artístico. 
Publicat al BOE núm. 77, de 30 de març de 1963. 

• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimonio Històrico Español. 
Publicada al BOE núm. 155, de 29/06/1985. 
Última modificació 27 de maig de 2015. 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
Publicada al DOGC núm. 1807, de1 11.10.1993. 

• Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 
Publicat al DOGC núm. 3594, de 13.3.2002. 

• Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló.  
(Text refós) 
Publicat al desembre de 2016. 

• Al mateix temps, hem tingut presents les últimes “Cartes de restauro” o “Cartes de la 
restauració” consensuades internacionalment per la protecció i la intervenció en el patrimoni 
arquitectònic. 
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1.- DESCRIPCIÓ DEL MONUMENT 

 
1.1.-  Dades bàsiques. 

Comarca:  Baix Llobregat. 

Municipi: Cervelló 

Localització: Carretera de Santa Maria s/n 

Denominació: Conjunt monumental del Castell de Cervelló. 

Època: Medieval. 

Cronologia: Finals segle X – inicis segle XVIII. 

Autor: Desconegut. 

Propietat: Castell i part zona hàbitat: Ajuntament de Cervelló. 
 Església, part zona hàbitat i part necròpolis: Bisbat de Sant Feliu de 

Llobregat. 
Part de la necròpolis: propietat privada. 
Creu de terme: propietat privada.  

Tipologia: Castell: edifici militar, residencial i conjunt productiu. 
 Església: lloc de culte. 
 Zona d’hàbitat: restes de construccions d’hàbitat medieval. 
 Necròpolis: zona d’enterraments excavats a la roca. 
 Creu de terme: fita de delimitació dels termes. 

Ús original: Castell: militar, defensiu, administratiu, residencial. 
 Església de Santa Maria: religiós, eclesiàstic. 

Zona d’hàbitat: hàbitat medieval. 
 Necròpolis: inhumació de restes humanes. 
 Creu de terme: fita de delimitació dels termes 

Ús actual: Sense ús el castell, la zona d’habitat, la necròpolis i la creu. 
 Ús religiós esporàdic l’església. 

Classificació  
urbanística:  Sòl no urbanitzable (SNU). 

Qualificació  
urbanística:  Sistema ph, Patrimoni Històric, Patrimoni arquitectònic i Patrimoni 

arqueològic. 

Declaració  
monumental:  Conjunt monumental del castell de Cervelló: 

Núm. de registre 21123 Inventari del Patrimoni Cultural Generalitat de 
Catalunya. 
ph-72 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 2 com a bé Arqueològic-paleontològic.  
Categoria 3 com AEA (Àrea d’Expectativa Arqueològica). 
Nivell de protecció 1 Integral.  
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Castell:  BCIN Bé Cultural d’Interès Nacional.  

Núm. registre de la Generalitat de Catalunya 680-MH.  
Núm. registre de l’Estat Espanyol RI-51-5461. 
Núm. de registre 764 Inventari del Patrimoni Cultural Gen. Cat. 
ph-49 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 1 com a bé Arquitectònic.  
Categoria 1 com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
Nivell de protecció 1 Integral. 

Capella del castell:   
BCIN Bé Cultural d’Interès Nacional.  
Núm. registre de la Generalitat de Catalunya 680-MH.  
Núm. registre de l’Estat Espanyol RI-51-5461. 
Núm. de registre 764 Inventari del Patrimoni Cultural Gen. Cat. 
ph-48 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 1 com a bé Arquitectònic.  
Categoria 1 com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
Nivell de protecció 1 Integral. 

Església: BCIN Bé Cultural d’Interès Nacional. 
Núm. registre de la Generalitat de Catalunya 4349-MH-EN. 
Núm. de registre 18225 Inventari del Patrimoni Cultural Gen. Cat. 
ph-50 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 1 com a bé Arquitectònic.  
Categoria 1 com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
Nivell de protecció 1 Integral. 

Tombes antropomòrfiques de Santa Maria de Cervelló:  
Núm. de registre 13744 Inventari del Patrimoni Cultural Generalitat de 
Catalunya. 
ph-73 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 2 com a bé Arqueològic-paleontològic.  
Categoria 3 com AEA (Àrea d’Expectativa Arqueològica). 
Nivell de protecció 1 Integral. 

Creu de terme de Santa Maria de Cervelló:  
BCIN Bé Cultural d’Interès Nacional. 
Núm. registre de la Generalitat de Catalunya 3931-MH  
Núm. registre de l’Estat Espanyol 28536.  
Núm. de registre 30842 Inventari del Patrimoni Cultural Generalitat de 
Catalunya. 
ph-54 Catàleg de Patrimoni municipal. 
Tipologia 1 com a bé Arquitectònic.  
Categoria 1 com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). 
Nivell de protecció 1 Integral. 

 

 

 

1.2.-  Situació i emplaçament. 

El conjunt monumental queda comprés entre les coordenades UTM: 
31N/ETRS89  X-412957,1 m. Y-4582309,3 m. 
31N/ETRS89  X-413113,1 m. Y-4582242,3 m. 
31N/ETRS89  X-413221,8 m. Y-4582418,2 m. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló es troba ubicat dins el terme municipal de Cervelló 
que pertany a la comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona. 

Aquest municipi limita dins de la comarca del Baix Llobregat: al nord amb els termes municipals de 
Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Pallejà; a l’est amb Sant Vicens dels Horts; i al sud 
amb Torrelles de Llobregat i Vallirana. A l’oest fa de límit amb la comarca de l’Alt Penedès i en 
concret amb els termes municipals de Gelida i Sant Pau d’Ordal (Subirats) que pertanyen a aquesta 
altra comarca. 

 
Planimetria de la ubicació del municipi de Cervelló dins la comarca del Baix Llobregat. 2018 (ICGC) 
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El conjunt monumental del castell de Cervelló es troba al sud de la població de Cervelló. S’hi 
arriba, prenent el carrer dels Vidriers des de la carretera N-340 que travessa el nucli urbà. Un cop 
creuat el pont sobre la riera de Cervelló i per sota del viaducte de la carretera B-24 cal continuar per 
la carretera BV-2007, deixant la urbanització de Santa Rosa a mà dreta. Passat el km 1 d’aquesta 
carretera cal prendre el primer trencall a mà dreta cap a la urbanització el Mirador, seguint la 
carretera de Santa Maria. A la primera corba, a uns 160 m d’aquest trencall, trobem una petita 
explanada habilitada com aparcament públic de cotxes. A mà esquerra, mitjançant un camí 
formigonat que surt des de la carretera, arribem fins a l’església de Santa Maria de Cervelló. Si 
continuem la carretera de Santa Maria amunt, també a mà esquerra a uns 700 metres, trobem un 
altra zona d’aparcament des de la qual podem accedir a peu al recinte jussà del castell. 

 
Planimetria de la ubicació del castell i de Cervelló. 2018 (ICGC) 
 
 

 
Planimetria de la situació del castell i dels elements que el composen respecte a la zona urbana de Cervelló. 2018 
(ICGC) 
 

 

El castell de Cervelló ocupa la part superior d’un penyal estret i allargat que segueix 
aproximadament la direcció sud-oest / nord-est. Les construccions ocupen les dues plataformes del 
penyal, en dos nivells separats per una alçada mitja de 15 m. Al costat de ponent, per on s’accedeix 
avui a la fortificació, s’aixequen les restes del recinte superior. Per altra banda, la capella del castell 
queda ubicada al vessant sud del conjunt dins el recinte jussà. 

Per finalitzar, la creu de Terme de Santa Maria queda situada al final de la carretera BV 2007 en el 
trencall de la urbanització de Can Castany. 

 

 
Orto fotografia de la ubicació dels elements que formen el conjunt monumental del castell de Cervelló. 2018 (ICGC) 
 

 
1.3.-  Propietat. 

Els terrenys on es troba el conjunt monumental del castell de Cervelló format pel castell, l’església 
de Santa Maria de Cervelló, la zona d’hàbitat medieval, la necròpolis amb tombes antropomorfes i 
la creu de terme, estan dividits en quatre parcel·les amb propietaris diferents. 

Per poder establir la relació de finques i propietats que presentem a continuació, hem recollit les 
dades públiques facilitades per la seu electrònica del Cadastre de la Dirección General del Catastro, 
Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda de l’estat espanyol, que van ser 
consultades els dies 5 i 6 de novembre de 2018. 
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S’adjunten, com a document annex al present Pla Director, les fitxes de cadascuna de les parcel·les 
resultants de la consulta realitzada al Cadastre. 

 

 
Detall de la parcel·lació del conjunt monumental del castell de Cervelló amb la informació del cadastre sobre la 
planimetria de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya. 2018 (ICGC) 
 

El castell de Cervelló, els dos aparcaments públics per vehicles ubicats a tocar de la carretera, dues 
terceres parts del camí que porta a l’església de Santa Maria de Cervelló, part del camí que connecta 
el castell i l’església de Santa Maria i una part de l’hàbitat medieval es troben a la finca amb 
referència cadastral 08067A018000630000AO, localitzada al Polígon 18 Parcel·la 63 Can Pi. 
Cervelló (Barcelona). Disposa de classe Rústico i el seu ús principal és Agrario on consta cultiu de 
pinar maderable. La superfície gràfica de la parcel·la que consta al cadastre és de 78.840 m2. A la 
fitxa consultada no hi figura cap superfície construïda. 

 

 
Planimetria extreta de la fitxa de la finca amb referència cadastral 08067A018000630000AO, resultat de la Consulta 
descriptiva y gràfica de datos catastrales de bien inmueble proporcionada per la seu electrònica del Cadastre. 
5/DES/2018 (Dirección General del Catastro, Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, 
Gobierno de España) 

Segons la informació facilitada per l’ajuntament de Cervelló, el propietari actual de la finca citada, 
amb referència cadastral 08067A018000630000AO on es troba el castell de Cervelló, els dos 
aparcaments per vehicles ubicats a tocar de la carretera, dues terceres parts del camí que porta a 
l’església de Santa Maria de Cervelló, part del camí que connecta el castell i l’església de Santa 
Maria i una part de l’hàbitat medieval, és el mateix ajuntament de Cervelló, amb domicili al carrer 
Major 146-148. 08758 Cervelló. Baix Llobregat. Telèfon 93.660.00.70. 

L’església de Santa Maria de Cervelló, l’altra part de l’hàbitat medieval, l’altra part del camí que 
comunica l’església amb el castell, part de la necròpolis i la última tercera part del camí que porta a 
l’església, es troben a la finca amb referència cadastral 08067A018000620000AM, localitzada al 
Polígon 18 Parcel·la 62 Santa Maria. Cervelló (Barcelona). Disposa de classe Rústico i el seu ús 
principal és Agrario on consta cultiu de pinar maderable. La superfície gràfica de la parcel·la que 
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consta al cadastre és de 5.838 m2, dels quals 213 m2 és superfície construïda que correspon a 
l’església de Santa Maria amb un ús principal religiós. 

El propietari actual de la finca citada amb referència cadastral 08067A018000620000AM on es 
troba L’església de Santa Maria de Cervelló, l’altra part de l’hàbitat medieval, l’altra part del camí 
que comunica l’església amb el castell, part de la necròpolis i la última tercera part del camí que 
porta a l’església és propietat de Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, amb domicili al carrer Armenteres 35. 08980. Sant Feliu de Llobregat. Telèfon 
93.632.76.30. 

 
Planimetria extreta de la fitxa de la finca amb referència cadastral 08067A018000620000AM, resultat de la Consulta 
descriptiva y gràfica de datos catastrales de bien inmueble proporcionada per la seu electrònica del Cadastre. 
5/DES/2018 (Dirección General del Catastro, Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, 
Gobierno de España) 

L’altra part de la necròpolis i una balma o cova es troben a la finca amb referència cadastral 
08067A018000790000AA, localitzada al Polígon 18 Parcel·la 79 Can Sala. Cervelló (Barcelona). 
Disposa de classe Rústico i el seu ús principal és Agrario on consta cultiu de pinar maderable. La 

superfície gràfica de la parcel·la que consta al cadastre és de 259.579 m2, dels quals 171 m2 és 
superfície construïda sense divisió horitzontal. 

La finca citada amb referència cadastral 08067A018000790000AA on es troba l’altra part de la 
necròpolis i una balma o cova actualment és propietat privada. 

 
Planimetria extreta de la fitxa de la finca amb referència cadastral 08067A018000790000AA, resultat de la Consulta 
descriptiva y gràfica de datos catastrales de bien inmueble proporcionada per la seu electrònica del Cadastre. 
5/DES/2018 (Dirección General del Catastro, Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, 
Gobierno de España) 

La creu de Santa Maria es troba a la finca amb referència cadastral 08067A016000350000AG, 
localitzada al carrer Catalunya Polígon 16 Parcel·la 35 Camí de can Rafael a Aristot. 08758 
Cervelló (Barcelona). Disposa de classe Rústico i el seu ús principal és Agrario on consta cultiu de 
monte bajo. La superfície gràfica de la parcel·la que consta al cadastre és de 1.625 m2. A la fitxa 
consultada no hi figura cap superfície construïda 

La finca citada amb referència cadastral 08067A016000350000AG on es troba es troba la creu de 
terme de Santa Maria en el moment de la redacció del present document, és propietat privada. 
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Planimetria extreta de la fitxa de la finca amb referència cadastral 08067A016000350000AG, resultat de la Consulta 
descriptiva y gràfica de datos catastrales de bien inmueble proporcionada per la seu electrònica del Cadastre. 
5/DES/2018 (Dirección General del Catastro, Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, 
Gobierno de España) 

1.4.-  Situació urbanística. 

Segons el text refós d’El Pla General d’Ordenació del Municipi de Cervelló del mes de novembre 
de 1996 i segons la Modificació Puntual núm. 26 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló 
en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló de data de 
desembre de 2016 dirigit per Alfred Fernández de la Reguera March (Direcció de Serveis 
d’Urbanisme de la Àrea Metropolitana de Barcelona), les parcel·les on es troben els diferents 
elements que conformen el conjunt monumental del castell de Cervelló (castell, església de Santa 
Maria, zona d’hàbitat medieval, necròpolis i creu de Terme de Santa Maria de Cervelló) estan a sòl 
classificat com a sòl no urbanitzable (SNU). 

La qualificació del sòl on es troba el conjunt monumental correspon al sistema clau ph, Patrimoni 
Històric, Patrimoni arquitectònic i Patrimoni arqueològic. 

 
Extracte de la llegenda de la planimetria de la classificació i qualificació del sòl del terreny on es troba el conjunt 
monumental del castell de Cervelló. Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, desembre 2016. (Planimetria extreta 
del plànol 25-B del document: Modificació puntual número 26 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló en 
relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, dirigit per Alfred Fernández de la 
Reguera March). 

 

 
Delimitació del sòl protegit com Patrimoni arqueològic-paleontològic. 
Planimetria de la classificació i qualificació del sòl del terreny on es troba el conjunt monumental del castell de 
Cervelló. Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, desembre 2016. (Planimetria extreta del plànol 25-B del 
document: Modificació puntual número 26 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló en relació al Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, dirigit per Alfred Fernández de la Reguera March). 
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Delimitació del sòl protegit com Patrimoni arquitectònic. 
Planimetria de la classificació i qualificació del sòl del terreny on es troba el conjunt monumental del castell de 
Cervelló. Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, desembre 2016. (Planimetria extreta del plànol 25-B del 
document: Modificació puntual número 26 del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló en relació al Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, dirigit per Alfred Fernández de la Reguera March). 

 

1.5.-  Grau de protecció. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló i els elements que el conformen, disposen de 
diferents tipus de protecció i estan catalogats pel Departament de Cultura de la Generalitat, per 
l’estat espanyol, per l’ajuntament de Cervelló i pel bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Així doncs a 
continuació relacionem els diferents elements amb les proteccions que els correspon a cadascú. 

 

- Conjunt monumental del castell de Cervelló  

El Conjunt monumental es troba recollit a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni 
Arqueològic de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 21123. Revisat 2018. 

En aquest inventari dins el Conjunt monumental queden recollits: l’Assentament militar castell; 
Lloc d’habitació amb estructures; i Edifici religiós església. 

Està catalogat al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb el 
número de fitxa ph-72.  

En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 2 com a bé Arqueològic-paleontològic. Té una 
Categoria 3 com AEA (Àrea d’Expectativa Arqueològica), i disposa del Nivell de protecció 1 
Integral. Que és el màxim nivell de protecció possible. 

Segons la fitxa de catalogació del  “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de 
Cervelló”, el Conjunt monumental del castell de Cervelló està [...format per assentament militar i 
castell: edifici religiós d’església i tombes antropomorfes; lloc d’habitació amb estructures; coves i 
eremitoris.]. 

 

 

- Castell de Cervelló  

El castell de Cervelló està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en virtut del Decret 
22/4/1949, de protecció de castells, recollit a la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del patrimonio histórico español, i pel punt 1 de la disposició addicional primera de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

Està inscrit en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado Español amb el número 
RI-51-5461 i al registre de Béns Culturals d’Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, amb el 
número 680-MH. 

Igualment, està inventariat a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat de Catalunya amb el número de Registre 764. Revisat 1981. 

Està catalogat al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb el 
número de fitxa ph-49.  

En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 1 com a bé Arquitectònic. Té una Categoria 1 
com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), i disposa del Nivell de protecció 1 Integral. Que és el 
màxim nivell de protecció possible. 

 

- Capella del castell de Cervelló  

Pel fet de trobar-se a l’interior del recinte jussà del castell de Cervelló i per aquest motiu formar part 
indissoluble d’ell, disposa de la mateixa protecció i també està declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) en virtut del Decret 22/4/1949, de protecció de castells, recollit a la disposició 
addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimonio històrico español, i pel punt 1 
de la disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català. 

Així doncs, formant part del castell, està inscrit en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
del Estado Español amb el número RI-51-5461 i al registre de Béns Culturals d’Interès Nacional de 
la Generalitat de Catalunya, amb el número 680-MH. 

Igualment, està inventariat a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat de Catalunya amb el número de Registre 764. Revisat 1981. 

Està catalogat al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb el 
número de fitxa ph-48.  

En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 1 com a bé Arquitectònic. Té una Categoria 1 
com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), i disposa del Nivell de protecció 1 Integral. Que és el 
màxim nivell de protecció possible. 

 

- Església de Santa Maria de Cervelló o dels Socors, antiga església de Sant Esteve de Cervelló 

L’església de Santa Maria de Cervelló està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en virtut 
de l’Acord de Govern de la Generalitat/62/2015 de 28 d’abril de 2015, que va ser publicat al DOGC 
número 6862, de 30 d’abril de 2015. 

Està inscrita al Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, amb el 
número 4349-MH-EN. 

Es troba també inventariada a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 18225. Revisat 2012. 

Està catalogada al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb 
el número de fitxa ph-50.  
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En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 1 com a bé Arquitectònic. Té una Categoria 1 
com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), i disposa del Nivell de protecció 1 Integral. Que és el 
màxim nivell de protecció possible. 

Per últim, també figura recollida a la fitxa 355 de Patrimoni Arquitectònic del bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat. 

 

- Tombes antropomorfes de Santa Maria de Cervelló 

Es troba inventariada a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arqueològic de la 
Generalitat de Catalunya amb el número de registre 13744. Revisat 2018. 

Està catalogada al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb 
el número de fitxa ph-73.  

En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 2 com a bé Arqueològic-Paleontològic. Té una 
Categoria 3 com AEA (Àrea d’Expectativa Arqueològica), i disposa del Nivell de protecció 1 
Integral. Que és el màxim nivell de protecció possible.  

 

- Creu de terme de Santa Maria de Cervelló o Creu de la Masia 

La creu de terme de Santa Maria de Cervelló està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
en virtut del Decreto 571/1963, de 14 de març de 1963, sobre protección de los escudos, emblemas, 
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-
artístico, publicat al BOE número 77 de 30 de març de 1963 i recollit a la Disposició addicional 
segona de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español. 

També pel punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català. 

Està inscrit en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado Español amb el número 
28536 i al registre de Béns Culturals d’Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, amb el 
número 3931-MH. 

Es troba inventariada a l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble, Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya amb el número de registre 30842. Revisat 2006. 

Està catalogada al “Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló” amb 
el número de fitxa ph-54.  

En aquest document se li ha atorgat una Tipologia 1 com a bé Arquitectònic. Té una Categoria 1 
com BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), i disposa del Nivell de protecció 1 Integral. Que és el 
màxim nivell de protecció possible.  

S’adjunten, com a document annex al present Pla Director, les fitxes dels Inventaris del Patrimoni 
Arqueològic i del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya així com les fitxes de 
catalogació del Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló i del 
catàleg de Patrimoni Arquitectònic del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de cadascuns dels 
elements. 

 

 

 

 

 

1.6.-  Anàlisi històrica.  

 Estudi històric-documental  

L’estudi històric i documental en profunditat del conjunt monumental del castell de Cervelló no és 
objecte d’aquest document, però recomanem que seria molt convenient realitzar-lo de forma 
paral·lela per així poder recollir sistemàticament, tota la informació històrica existent referent al 
castell de Cervelló.  

Per poder realitzar aquest Pla Director, s’ha fet una recerca de documentació gràfica, documentació 
escrita i un buidat de la bibliografia coneguda. També s’ha realitzat varies visites d’inspecció 
tècnica al castell, a la zona d’hàbitat, a la necròpolis, a la creu de terme i a l’església de Santa 
Maria. A continuació resumim de forma separada, les dades aconseguides tant a nivell de 
documentació gràfica, escrita i bibliogràfica. 

Documentació gràfica: 

Aquesta documentació la dividirem en dos grups. Per una banda, la documentació planimètrica i per 
una altra, la documentació fotogràfica. 

Pel que fa a la documentació gràfica planimètrica, la més antiga que hem pogut localitzar és la que 
va ser publicada al segon volum de l’obra “L’arquitectura romànica a Catalunya” per Josep Puig i 
Cadafalch, Antoni de Falguera i Sivilla i J. Goday i Casals l’any 1911. Es tracta d’una planta de 
l’església de Santa Maria que recull les parts d’estil romànic conservades i fa una hipòtesi sobre els 
dos absis que podrien haver estat al tram de nau a tocar del presbiteri. També van publicar una 
secció que talla el cimbori, que no recull el campanar gòtic existent llavors, i que també secciona 
els dos absis laterals de la seva hipòtesi. 

La planimetria més antiga que hem trobat referent al castell de Cervelló fou realitzada per Pere Poll 
l’any 1992 i es troba publicada al volum número XX en l’article dedicat al castell de Cervelló a la 
Catalunya Romànica. 

De la necròpolis hem trobat la planimetria realitzada l’any 1980 fruit de la intervenció arqueològica 
realitzada per Jordi Bolós, Ignasi Padilla i Montserrat Pagès. 

Després de les intervencions arqueològiques realitzades al castell entre els anys 2010-2011 dirigides 
en primer lloc per Ainhoa Pancorbo i seguides per Pere Lluís Artigues, es va poder obtenir una 
planta completa del castell. Tota la planimetria va ser digitalitzada i es va realitzar fotogrametria i 
també un escàner 3D. 
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Planta de l’església de Santa Maria de Cervelló publicada a “L’arquitectura romànica a Catalunya” per J. Puig i 
Cadafalch, A de Falguera i J. Goday l’any 1911. -ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 
Secció de l’església de Santa Maria de Cervelló publicada a “L’arquitectura romànica a Catalunya” per J. Puig i 
Cadafalch, A de Falguera i J. Goday l’any 1911. -ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 
Planta castell publicada a “Catalunya Romànica” realitzada per Pere Poll l’any 1992. 

 
Planta realitzada durant l’actuació arqueològica de 1980. (J. Bolós, I. Padilla, M. Pagès) 
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Planimetria de la necròpolis realitzada per J. Bolós, I. Padilla, M. Pagès resultat de l’actuació arqueològica realitzada 
l’any 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planimetria general del conjunt monumental del castell de Cervelló realitzada com a conseqüència de les intervencions 
dels anys 2010-2011 dirigides per Ainoa Pancorbo i per Pere Lluís Artigues. 

 

 

 

 

 

 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortofotografia del castell de Cervelló realitzada com a conseqüència de les intervencions dels anys 2010-2011 dirigides 
per Ainoa Pancorbo i per Pere Lluís Artigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetria de la zona d’hàbitat medieval, de la necròpolis i de l’entorn de l’església de Santa Maria del conjunt 
monumental del castell de Cervelló realitzada com a conseqüència de les intervencions dels anys 2010-2011 dirigides 
per Ainoa Pancorbo i per Pere Lluís Artigues. 

 

 

Pel que fa a documentació gràfica fotogràfica del conjunt monumental del castell de Cervelló cal 
fer un apunt on volem fer referència a un àlbum d’aquarel·les realitzades per Apel·les Mestres i 
Oñós titulat “Cervelló. Durant la febre groga de 1870” que conté entre les seves pàgines dues 
aquarel·les que adjuntem a continuació. Una d’elles il·lustra l’estat de l’església de Santa Maria de 
Cervelló i l’altra com es trobava el castell. Aquest àlbum porta com a data d’inici de la feina el 27 
de setembre de 1870, i les aquarel·les en qüestió estan datades el 2 i el 4 d’octubre de 1870 
respectivament.  

Tot i que segurament no són una reproducció fidedigna i en detall de la realitat del castell i de 
l’església en el moment de la seva realització com ho seria una fotografia, si és cert que ens donen 
una bona imatge de l’estat de conservació en que es trobaven els dos elements a l’octubre de 1870. 
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Aquarel·la d’Apel·les Mestres i Oñós datada el 2 d’octubre de 1870 on surt representat l’església de Santa Maria de 
Cervelló amb el camí d’accés que dóna a la porta del recinte tancat. També es pot veure l’edificació que està ubicada al 
nord del temple situat a una alçada superior al pla de l’església. 18x11cm. Àlbum Cervelló. Durant la febre groga de 
1870 (Biblioteca de Catalunya). 

 

Aquarel·la d’Apel·les Mestres i Oñós datada el 4 d’octubre de 1870 on surt representat el recinte sobirà del castell des 
del recinte jussà. Es pot veure la torre en posició central de la imatge i la capella del castell a mà esquerra. 18x11cm. 
Àlbum Cervelló. Durant la febre groga de 1870  (Biblioteca de Catalunya). 

 

 

En quant a les fotografies, es disposa d’una gran quantitat d’imatges de l’església de Santa Maria i 
de la creu de terme. En menor número, però també tenim fotografies d’alguns elements del castell i 
de la necròpolis.  

Es conserven algunes fotografies datades a finals del segle XIX i bastantes més de principis del 
segle XX.  

A continuació incorporem una selecció de les imatges que hem pogut consultar tant de forma 
telemàtica com de forma directa a diferents arxius. A cada una de les imatges indiquem l’element 
reproduït, el punt des d’on creiem que ha estat feta la fotografia, la data i el centre arxivístic on està 
conservada la imatge original. 

Presentem les imatges recollides, agrupades en funció de l’element fotografiat, independentment de 
la seva data o l’arxiu de procedència. Dins de cada element sí que seguim un ordre cronològic de 
més antic a més modern. 

En aquest sentit, els arxius fotogràfics consultats han estat: 

- ARXIU DOCUMENTAL I FOTOGRÀFIC 
DEL SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL (SPAL). 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
C/ Comte d’Urgell 187, 08036 Barcelona. 
Tel. 93.402.22.22 - 93.402.21.73 

- FONS FOTOGRÀFIC SALVANY. 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
C/ de l’Hospital 56, 08001 Barcelona. 
Tel. 93.270.23.00 

- FONS DE L’INSTITUT AMETLLER D’ART HISPÀNIC. 
Passeig de Gràcia 41, 08007 Barcelona. 
Tel. 93.216.01.75 

- ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC). 
C/ Paradís 10, 08002 Barcelona. 
Tel. 93.315.23.11 

- BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
C/ de l’Hospital 56, 08001 Barcelona. 
Tel. 93.270.23.00 
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Conjunt monumental del castell de Cervelló 

 
Fotografia del conjunt monumental realitzada des de l’est, on es pot veure a l’esquerra l’església de Santa Maria de Cervelló, i el 
castell sobre el turó a la dreta de la imatge. 1905 J. Deu (?)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia del conjunt monumental del castell de Cervelló on es pot veure l’església de Santa Maria a l’esquerra de la imatge, 
per sobre es poden apreciar les restes d’estructures del castell i a la dreta de l’església i sota el castell sembla que es pot veure 
restes d’encaixos a les formacions rocoses que possiblement es corresponen a restes de les construccions de la zona d’hàbitat 
medieval. Es pot veure en detall el recinte sobirà amb la Torre, i el recinte jussà amb la Capella del castell sota la Torre i l’Àmbit 
H a la dreta de la imatge. Es pot veure amb claredat el volum de l’Àmbit H que es conservava. 1/OCT/1922 -ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Castell 

 
Fotografia de l’exterior de l’Àmbit H amb l’obertura exterior. Es pot veure que en aquell moment encara conservava la 
cantonada i la volta de pedra que sustentava, elements avui perduts. 1/GEN/1913 -ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de la façana sud-oest de la capella del castell. Es pot veure la pèrdua de l’arcada de la porta amb la imprompta 
deixada en negatiu dels elements que la formaven. 1/GEN/1913 -ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Fotografia de l’interior de la capella del castell realitzada des de la seva porta d’accés, es pot apreciar el seu estat d’espoli i 
deteriorament. 1915-1936? Lluís Estassen i Pla (1890-1947)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA, FONS PERSONALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de l’interior de la capella del castell. Es pot apreciar el seu estat de degradació afavorit per l’espoli continuat que ha 
patit. 1/MAI/1980 -ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Església 

 
Fotografia on es pot veure la façana oest de l’església de Santa Maria de Cervelló sobresortint entre els cingles. Cal remarcar 
l’existència del campanar sobre el cimbori de l’església i l’emblanquinament general de tots els paraments exteriors 
possiblement realitzat mitjançant una beurada de calç. 1897 Frederic Bordas i Altarriba (?)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló, realitzada des del nord. A l’esquerra de la imatge podem veure la porta amb 
coberta de teula corba, i el camí que donava accés al recinte tancat que envoltava el temple. També es pot apreciar la dimensió 
del campanar que hi havia ubicat sobre el cimbori de l’església i l’existència d’una campana al seu interior, també es pot veure el 
volum edilici de la sagristia ubicada a dosada al nord de l’absis. Per altra banda, es pot diferenciar l’edifici de l’antiga rectoria 
que estava ubicat al la seva banda nord. 1890-1900? Autor desconegut-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest del recinte tancat del cementiri. Es pot veure l’edifici 
de l’antiga rectoria a mà esquerra de la imatge i la porta de la tanca perimetral de l’antic cementiri. No disposem de data de la 
imatge però el fet que es vegin els nínxols del cementiri a tocar de la porta del tancat ens porten a una datació anterior al 1910?. - 
ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 

 
Imatge de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de sota del mur perimetral del recinte de l’església a la seva cara 
sud. Es pot veure la façana oest del temple emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. En 
aquest cas no es veu cap campana a l’interior del campanar i la finestra oest està tapiada en part. Aquesta fotografia ens mostra 
l’estat del mur de contenció construït en pedra i morter que genera la plataforma on es troba l’església. A l’esquerra de la imatge 
podem veure l’edifici de l’antiga rectoria, construït al nord de l’església i que en el moment de la fotografia ja està abandonat i 
en procés de deteriorament. 1912 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest del recinte tancat del cementiri. En primer pla trobem 
la porta coberta amb teula corba que donava accés a l’interior del cementiri. Es pot veure la façana oest del temple 
emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. La finestra oest del campanar està tapiada en part. A 
l’esquerra de l’església trobem l’edifici de l’antiga rectoria construït al nord de l’església i es pot apreciar que conserva el ràfec 
de la seva façana oest. També cal destacar que ja han estat enderrocats els nínxols que hi havia just a tocar de la penya a 
l’esquerra de la porta d’entrada al tancat. 13/DES/1914 Jaume Biosca i Juvé (1875-1945)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest del recinte tancat del cementiri. Es pot veure el mur 
perimetral que a l’oest fa de tanca amb la porta coberta amb teula corba que donava accés a l’interior del cementiri, i que al sud 
fa de mur de contenció i genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri. Es pot veure la façana oest del temple 
emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. La finestra oest del campanar està tapiada en part. A 
l’esquerra de l’església trobem l’edifici construït al nord de l’església. 13/DES/1914 Jaume Biosca i Juvé (1875-1945)-ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des del sud. Es pot veure els paraments verticals emblanquinats 
amb calç i també es pot apreciar l’existència del volum d’edifici que correspondria a la sagristia de l’església. Per sota de 
l’església trobem el mur de contenció que genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri. Per sobre de la 
coberta de la nau de l’església podem apreciar sobre el turó, les restes del recinte sobirà del castell de Cervelló. 14/DES/1914 
Jaume Biosca i Juvé (1875-1945)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest del recinte tancat del cementiri. Es pot veure amb 
claredat l’edifici de l’antiga rectoria a mà esquerra de la imatge i la porta de la tanca perimetral de l’antic cementiri. Es pot veure 
la façana oest del temple emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. La finestra oest del 
campanar està tapiada en part. 1/JUL/1922 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Imatge de l’església de Santa Maria de Cervelló i de l’antiga rectoria. Es veuen clarament les cobertes de l’església, el cimbori i 
el campanar amb les seves finestres nord i oest tapiades. També es veu l’interior de l’antiga rectoria, es pot apreciar que 
disposava de coberta inclinada a dues aigües, planta baixa i un pis, i que al darrera tenia un pati tancat. Darrera es veu can Pitarra 
i a l’esquerra can Pi. 1/JUL/1922 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest. Es pot veure amb claredat l’edifici de l’antiga 
rectoria a mà esquerra de la imatge i l’explanada que va quedar un cop es van retirar els nínxols de l’antic cementiri. Es pot 
veure la façana oest del temple emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. La finestra oest del 
campanar ja no està tapiada. 1/OCT/1922 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des del nord-oest possiblement des del castell.  l’oest del recinte 
tancat del cementiri. Es pot veure el campanar sobre el cimbori de l’església amb les seves finestres nord i oest obertes. Just sota 
Santa Maria, es veu can Pitarra i més a l’esquerra de la imatge es veu també can Pi.  1923 Rossend Flaquer i Barrera (1873-
1947)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des del camí que du a l’interior del recinte del cementiri al nord. A 
la imatge es pot veure com la porta d’accés al recinte tancat ja no hi és, només es conserva la part baixa dels brancals. També 
podem veure que es manté el volum edificat annexa que correspon a la sagristia de l’església. Aquesta fotografia ens mostra que 
encara es conserva el campanar de sobre del cimbori de l’església però sense les campanes i amb les finestres nord i sud obertes. 
MAR/1923 Manuel Genovart i Boixet (1895-1980)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA. FONS PERSONALS. 
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Fotografia a color de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des del sud-oest. Es pot veure el mur perimetral que al sud 
fa de mur de contenció i genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri. Es poden veure les façanes sud i oest 
del temple emblanquinades amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. A l’esquerra de l’església trobem 
l’edifici construït a la seva banda nord. ABR/1923 Francesc Blasi i Vallespinosa (1872-1951)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia a color de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest. Es pot veure el mur perimetral que al sud fa 
de mur de contenció i genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri. Es pot veure la façana oest del temple 
emblanquinada amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església amb les finestres est i oest obertes sense campana. A 
l’esquerra de l’església trobem l’edifici construït a la seva banda nord. ABR/1923 Francesc Blasi i Vallespinosa (1895-1980)-
ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des del sud. Es pot veure els paraments verticals emblanquinats 
amb calç i també es pot apreciar l’existència del volum d’edifici que correspondria a la sagristia de l’església. Per sota de 
l’església trobem el mur de contenció que genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri i el muret que delimita 
el camí d’accés des del sud que dóna a la capçalera de l’església. Per sobre de la coberta de la nau de l’església podem apreciar 
sobre el turó, les restes del recinte sobirà del castell de Cervelló. 1923 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de can Pitarra al sud del conjunt. Es pot veure els paraments 
verticals emblanquinats amb calç i també es pot apreciar l’existència del volum d’edifici que correspondria a la sagristia de 
l’església. Per sota de l’església trobem el mur de contenció que genera el replà on es troba ubicada l’església i l’antic cementiri i 
el muret que delimita el camí d’accés des del sud que dóna a la capçalera de l’església. Per sobre de la coberta de la nau de 
l’església podem apreciar sobre el turó, les restes del recinte sobirà del castell de Cervelló. 1909-1925 Josep Maria Co i Triola 
(1884-1965)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’oest del recinte tancat del cementiri. Es pot veure les 
restes del mur perimetral que a l’oest feia de tanca i que al sud fa de mur de contenció i genera el replà on es troba ubicada 
l’església. En aquest moment ja no hi trobem la porta coberta amb teula corba que donava accés a l’interior del cementiri. Es pot 
veure la façana oest del temple que conserva l’emblanquinat amb calç i el campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. Es pot 
veure que les finestres est i oest estan obertes però sense cap campana. A l’esquerra de la imatge trobem l’edifici construït al 
nord de l’església. 1909-1925 Josep Maria Co i Triola (1884-1965)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de la porta de l’església de Santa Maria de Cervelló que està ubicada a la façana oest de l’edifici. Es pot apreciar 
l’emblanquinament del parament vertical mitjançant una beurada de calç que deixa entreveure l’aparell del carreuat regular dels 
murs. De la portada esculturada cal destacar que els tres pinacles de pedra ubicats sobre el frontó triangular, conserven les boles 
esculpides en pedra que avui han desaparegut. 1909-1925? Josep Maria Co i Triola (1884-1965)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 
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Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de l’est. En primer pla es pot veure el volum d’edifici de la 
sagristia de l’església que estava adossat al costat nord de l’absis. També es pot veure a mà esquerra de la imatge el volum 
d’edifici que tenia l’escala al seu interior per accedir al campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. Les finestres del 
campanar ja no estan tapiades. Anterior a 1956 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 
Imatge del procés d’enderroc del volum d’edifici adossat a l’absis que feia de sagristia de l’església de Santa Maria de Cervelló. 
De les obres dirigides per l’arquitecte Jeroni Martorell. Es pot veure com apareix el costat nord de l’absis romànic que estava 
ocult dins la sagristia. També es pot veure que encara es conservava el volum d’edifici que tenia l’escala al seu interior per 
accedir al campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. 1/MAR/1956 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Fotografia de la capçalera de l’església de Santa Maria de Cervelló després de l’enderroc del volum d’edifici adossat a l’absis 
que feia de sagristia. Es pot veure la base dels murs de l’antiga sagristia i que encara es conservava el volum d’edifici que tenia 
l’escala al seu interior per accedir al campanar ubicat sobre el cimbori de l’església. 1/MAR/1963 - ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 
Fotografia del cimbori romànic i el campanar gòtic de l’església de Santa Maria de Cervelló. Sota el ràfec de la coberta de la nau 
del temple es poden diferenciar les arcuacions que formen part de l’ornamentació romànica d’estil llombard de l’església del 
segle XI. 1/MAR/1963 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Fotografia del cimbori romànic i de les restes el campanar gòtic de l’església de Santa Maria de Cervelló un cop realitzades les 
obres de reconstrucció de cobertes i cornises dirigides per l’arquitecte Camil Pallàs l’any 1977. 1/MAR/1980 - ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge general de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada en un moment anterior o just en el procés 
d’execució de les obres dirigides per l’arquitecte Jeroni Martorell, on es pot veure el presbiteri i part de la nau. El presbiteri igual 
que la resta de l’església estava revestit amb morter i disposava d’una ornamentació pintada. També hi havia un retaule a l’altar 
major ubicat al presbiteri davant de l’absis. Cal remarcar que la part interior del cimbori està cegada mitjançant una volta de 
canó possiblement construïda amb canyís o maó de plà i guix. Per altra banda, a la nau, podem diferenciar les quatre capelles 
laterals i la trona. Els paraments interiors de les capelles i de la nau estan revestits amb un morter de color clar i ornamentats amb 
pintures. 1/JUL/1922 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Fotografia de l’interior del presbiteri de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada just després de les obres dirigides per 
l’arquitecte Jeroni Martorell. Ha desaparegut la volta de canó de sota el cimbori deixant vist l’aparell de la maçoneria de 
carreuons que forma les trompes i la cúpula. El retaule de l’altar major ha deixat pas a un nou altar amb la imatge de Santa Maria 
de Cervelló. Dues de les tres finestres de l’absis romànic han estat obertes i tot el revestiment dels paraments del presbiteri ha 
estat retirat. 1/OCT/1922 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 

 
Imatge general de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure el presbiteri i part de la nau. El presbiteri 
està elevat respecte a la nau i disposa de dos graons al centre per accedir-hi. L’altar major està disposat sobre tres pilars de secció 
quadrada i a sobre hi ha la imatge de Santa Maria de Cervelló. Els paraments verticals de l’absis i la semi-cúpula que el cobreix 
no disposen de cap revestiment i per tant es pot veure l’obra de maçoneria. Es pot apreciar de forma clara que dues de les tres 
finestres estan obertes. Per altra banda, a la nau, podem diferenciar dues capelles laterals a cada un dels seus costats. A la banda 
nord, just a la separació entre les dues capelles, trobem la trona. El paviment interior de la nau sembla estar fet de peces de 
petites dimensions, i les quatre capelles laterals disposen d’un paviment elevat un graó respecte de la nau. Els paraments interiors 
de les capelles i de la nau estan revestits amb un morter de color clar. 1923 Rossend Flaquer i Barrera (1873-1947)-ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 
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Imatge de l’interior del presbiteri de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure l’altar major disposat sobre tres pilars 
de secció quadrada i a sobre hi ha la imatge de Santa Maria de Cervelló. Els paraments verticals de l’absis no disposen de cap 
revestiment i per tant es pot veure l’obra de maçoneria. A l’esquerra de la fotografia es troba la porta de fusta que connecta el 
presbiteri amb la sagristia. Es pot veure que la finestra nord de l’absis no dóna a l’exterior perquè hi ha la sagristia. El paviment 
del presbiteri està elevat respecte a la nau i es poden diferenciar els dos graons de blocs de pedra que hi donen accés. L’acabat 
del paviment del presbiteri està fet amb peces petites. 1909-1925 Josep Maria Co i Triola (1884-1965)-ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PERSONALS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge general de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure el presbiteri i part de la nau. El presbiteri 
està elevat respecte a la nau i disposa de dos graons al centre per accedir-hi. L’altar major està disposat sobre tres pilars de secció 
quadrada i a sobre hi ha la imatge de Santa Maria de Cervelló. Els paraments verticals de l’absis, la semi-cúpula que el cobreix i 
les petxines sobre les que es recolza el cimbori no disposen de cap revestiment i per tant es pot veure l’obra de maçoneria. Es pot 
apreciar de forma clara que dues de les tres finestres estan obertes, tot i que la central ha estat tapada per realitzar la fotografia. 
Per altra banda, a la nau, podem diferenciar dues capelles laterals a cada un dels seus costats. A la banda nord, just a la separació 
entre les dues capelles, trobem la trona. El paviment interior de la nau sembla estar fet de peces de petites dimensions, i les 
quatre capelles laterals disposen d’un paviment elevat un graó respecte de la nau. Els paraments interiors de les capelles i de la 
nau estan revestits amb un morter de color clar. 1923 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Detall de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure la part superior de l’altar major amb la imatge de 
Santa Maria de Cervelló. Darrera de la imatge trobem la finestra nord de l’absis i la imatge està il·luminada amb la llum natural 
que entra per les altres dues finestres. Els paraments verticals de l’absis, no disposen de cap revestiment i per tant es pot veure 
l’obra de maçoneria. 1923 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA. 

 

 

 

 
Imatge general de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure el presbiteri, part de la nau i les dues 
primeres capelles laterals. Es pot apreciar de forma clara que les tres finestres estan obertes donat que s’ha executat l’enderroc de 
la sagristia que es trobava a la cara nord de l’absis i tapava la finestra. També es pot veure com s’ha col·locat una reixa-barana 
que separa el presbiteri de la nau, s’ha penjat un llum de l’arc i han col·locat bancs de fusta. 1/MAR/1963 - ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 
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Necròpolis 

 
Imatge d’un senyor estirat dins una de les tombes antropomòrfiques excavades a la roca de la necròpolis del conjunt monumental 
del castell de Cervelló. 1912 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge d’una de les tombes antropomòrfiques de la necròpolis ubicada a una plataforma propera a l’església de Santa Maria de 
Cervelló. També es pot veure un altre element de planta quadrada i de menor dimensió excavat al sud de la tomba. 13/DES/1914 
Jaume Biosca i Juvé (1875-1945)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia del conjunt de tres tombes antropomòrfiques de la necròpolis ubicada a una plataforma propera a l’església de Santa 
Maria de Cervelló. També es pot veure un altre element de planta quadrada i de menor dimensió excavat al sud de la tomba. 
1/MAI/1980 - ARXIU FOTOGRÀFIC DEL SPAL-DIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creu de terme. 

 
Fotografia de la creu de terme a Santa Maria de Cervelló on es pot veure la columna que la sosté i el basament de planta circular 
a base de carreus de pedra tallats. 1897 Frederic Boadas i Altarriba (?)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia de la creu de terme a Santa Maria de Cervelló on es pot veure la columna que la sosté i el basament de planta circular 
a base de carreus de pedra tallats. 1912 Josep Salvany i Blanc (1866-1929)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de detall de la creu de terme a Santa Maria de Cervelló. 1915 Rafael Degollada Castanys (?)-ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 
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Fotografia a color de la creu de terme a Santa Maria de Cervelló on es pot veure la columna que la sosté i el basament de planta 
circular a base de carreus de pedra tallats. A mà esquerra es veu el campanar sobre el cimbori de l’església de Santa Maria de 
Cervelló i just darrera a la dreta la cinglera on es troba el castell.  MAR/1923 Manuel Genovart i Boixet (1895-1980)-ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de la creu de terme a Santa Maria de Cervelló on es pot veure la columna que la sosté i el basament de planta circular 
a base de carreus de pedra tallats. Davant de la creu hi ha un grup d’escoltes amb un senyor gran i un instructor seguts a la base 
de la creu. A mà esquerra es veu l’església de Santa Maria amb el campanar sobre el cimbori i just darrera a la dreta la cinglera 
on es troba el castell.  1900-1920 Josep Maria Co i de Triola (1884-1965)-ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. FONS PARTICULAR. 
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Documentació escrita:  

En primer lloc, volem aclarir que per documentació escrita entenem tant la bibliogràfica com la 
documental conservada en diversos arxius. Cal tenir present que la casa dels Cervelló és una de les 
famílies feudals més antigues de Catalunya, documentada des del segle X, i de la qual es posseeixen 
moltes dades repartides en els diferents arxius existents a l’actualitat.  

Cal dir, però, que en aquest estudi partim bàsicament dels treballs duts a terme anteriorment per 
diferents estudis d’altres autors que recullen els documents històrics que es centren en el conjunt 
monumental del castell de Cervelló. A la bibliografia que annexem al present Pla Director es 
recullen els autors i les obres que hem consultat.  

Dels estudis consultats i pel que fa a les dades que aquí més ens interessen referents a la història del 
castell, deixant de banda les relacions de parentiu dels propietaris, trobem les notícies que 
relacionem a continuació. 

El castell de Cervelló va ser, juntament amb el de Castellví de Rosanes i el d’Eramprunyà, un dels 
tres grans castells del Llobregat, la importància dels quals es deriva de la seva situació estratègica. 
Probablement va ser edificat en temps del comte Guifré el Pelós (878-897), formant part del conjunt 
de fortificacions que defensaven la zona fronterera del Llobregat davant del territori de domini 
musulmà.  

No existeix documentació sobre si el lloc on s’aixeca el castell hagués estat ocupat anteriorment en 
temps del comte Guifré, i les restes que coneixem del castell són totes medievals. D’altra banda, el 
seu emplaçament en un lloc bastant escarpat, i també protegit, i altament dominant, és característic 
del moment en que la línia de frontera es trobava al riu Llobregat en temps del comte Guifré, encara 
que l’assentament i la consolidació de la població van ser esforç del seu fill, el comte Guifré 
Borrell, entre el darrer quart del segle IX i els primers anys del X. Precisament la forma com 
s’organitzava la població d’un lloc conquerit i assegurat amb un castell està molt bé documentada a 
Cervelló, en un cas únic en el Baix Llobregat, durant els primers anys del segle X. 

El primer document conegut en relació a aquest fet i que fa referència al castell data de l’any 904. 
Es tracta d’unes donacions del comte Guifré Borrell, fill de Guifré el Pelós i resident al castell, i del 
bisbe Teuderic de Barcelona a favor del monestir de Sant Cugat del Vallès i del seu abat Donadéu, 
amb l’objectiu de consolidar i organitzar la població de la zona. En el mateix document el bisbe de 
Barcelona dóna a l’abat l’església de la Santa Creu que hi ha a la vall del castell, les oblacions i les 
sepultures dels fidels, a fi que la restauri i la tingui en possessió. 

L’expedició d’Al-Mansur contra Barcelona l’any 985 de ben segur que devia afectar les terres del 
curs baix del Llobregat. Tot i que es desconeix el camí que deurien seguir les tropes musulmanes, 
aquest esdeveniment hauria potenciat el fenomen de feudalització del territori que ens ocupa. 

El castell també s’esmenta al testament del comte Miró (que va governar amb Borrell i va regir 
principalment les terres del Llobregat) del 966, pel qual va donar a la catedral de Barcelona la 
meitat dels alous de Cervelló, això és, Torrelles, La Palma i Montpedrós, amb els seus termes i 
pertinences, com també les esglésies del castell de Cervelló, és a dir, Sant Esteve i Sant Vicenç, les 
esglésies de Torrelles, Santa Eulàlia de Pallejà i l’església de Sant Baldiri, totes amb les seves 
parròquies, delmes, primícies i ofertes dels fidels. El Comte Borrell II, al seu torn, l’any 993 va 
llegar els alous i les esglésies de Cervelló, la meitat a la seu de Barcelona i l’altra meitat al monestir 
de Sant Cugat, tal com el seu germà Miró havia disposat. 

L’any 992, el castell i el terme de Cervelló van ser venuts pels comtes de Barcelona, Ramon i 
Ermengol, fills de Borrell II, a un dels seus consellers, el noble Ènnec Bonfill, que esdevindrà cap 
del llinatge dels Cervelló. El castell es ven (amb el seu terme i esglésies, delmes, primícies i 
parròquies que hi ha dins del seu terme, amb les torres i roques, cases i corts, terres i vinyes i tots 
els alous que hi ha, amb boscos, muntanyes i ports, prats i pastures, rius i fonts, horts i arboris 

fruiters, canals i aigües, molins i regs, i erms o cultius, amb tots els arboris fruiteres que hi ha dins 
del seu terme). Llavors, Ènnec Bonfill ja posseïa Masquefa i a la fi d’aquell mateix segle va 
esdevenir també senyor de Gelida. Els límits del seu terme eren aleshores  a migdia amb el terme 
d’Eramprunyà, amb el de Llor i el de la torre d’Eles fins al Llobregat; a ponent confrontava amb el 
terme d’Olèrdola, i al nord amb els d’Olèrdola, Subirats, Gelida i pel terme de Corbera fins al riu 
Llobregat. Els Cervelló van acabar sent una de les estirps més influents en la Catalunya dels segles 
X al XIII, i van posseir la jurisdicció de la baronia de Cervelló fins a l’any 1297. 

La baronia de Cervelló, centrada en el seu castell, tenia una extensió considerable i inclou els 
termes actuals de Cervelló, la Palma, Sant Boi, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Sta. Coturó de 
Cervelló, Torrelles, Vallirana i Olesa de Bonesvalls. 

Si durant els segles onze i dotze la fidelitat dels Cervelló als comtes barcelonins és demostrada 
fefaentment, com en la crisi que va originar l’assassinat del comte Ramón Berenguer II (1082), a 
partir del segle XIII canvia de política i es dediquen a fer la guerra al rei, cosa que comportarà 
problemes al feu i destruccions al castell, com la de l’any 1224, en què Jaume I va arribar a prendre 
el castell després de tretze dies de setge. Val a dir que si bé el fill del senyor de Cervelló, s’havia 
oposat al rei, va morir ajudant el mateix en la conquesta de Mallorca en 1229. El nou senyor de 
Cervelló Guillem II, participa en la gran revolta nobiliària contra Jaume I de l’any 1259. Guillem II 
va trencar les seves bones relacions amb el rei, per una carta de data 1 de gener de 1260. La guerra 
va afectar singularment les terres del Llobregat i específicament les de la baronia de Cervelló. Per 
aquesta causa es va empobrir la terra i entre els anys 1259-60, molts homes del Llobregat van 
emigrar a Tortosa. Al cap de pocs anys, el 1267, Guillem II de Cervelló va atorgar una carta de 
franquícies als habitants del castell de Cervelló per la qual exímia als habitants dels mals usos i de 
les obres del castell, a les quals s’havien vist obligats per costum des d’antic. En cas d’haver de 
treballar serien recompensats. L’hereu de Guillem II, Guerau II, nomenat Guerau Alemany, també 
es va aixecar amb els altres nobles contra el sobirà, l’any 1274, revolta que va ser totalment 
sufocada amb la presa de Balaguer pel rei Pere II el 1280. Aquesta derrota definitiva de la noblesa, 
havia de tornar la pau a les terres del Llobregat que dominaven els Cervelló. L’any 1297, Guerau II 
va vendre finalment la baronia de Cervelló a Jaume II per 130.000 sous barcelonins, 30.000 en 
diners i la resta amb la concessió dels molins reals del Llobregat. 

L’any 1309 Jaume II canvia, amb la comtessa Sibil·la del Pallars, el castell de Cervelló, del qual es 
diu que estava gairebé enderrocat, el de Gelida i alguns llocs més, per la vila de Berga i altres béns. 
Els comtes del Pallars van conservar la baronia de Cervelló fins 1374, en els quals Roger Comenge 
la va vendre a la reina Elionor, esposa de Pere el Cerimoniós. En 1390, Joan va vendre la baronia de 
Cervelló a la ciutat de Barcelona, posteriorment va passar als Ballester, dels quals més tard va 
passar als Lluna, als Ansa, als Ivorra, als Copons, als Pinós i als Sarriera. L’any 1462, esclatada la 
guerra contra Joan II, la ciutat de Barcelona va fortificar el castell amb dues espingardes i altres 
màquines de guerra.  

És probable que el castell resultés bastant danyat durant la guerra, acabada la qual, el 1472, amb la 
capitulació de Barcelona a Joan II, la ciutat va demanar la salvaguarda dels seus drets sobre el 
castell de Cervelló i el rei va acceptar. 

A partir del segle XVI el poder feudal dels senyors va començar a minvar, a mesura que les 
municipalitats, amb el suport del rei o del Consell de Cent Barcelonès, augmenten la seva 
importància. En aquella època, la població de Cervelló era dispersa i era escassa. Segons Josep 
Llurba, basant-se en el fogatge de 1553, podem deduir un cens de 80-85 persones a Cervelló i 35 a 
la Palma.  

Durant la guerra de Successió, i estant la ciutat de Barcelona assetjada per les tropes Filipistes, una 
petita guarnició s’establí en diversos castells de la zona per la qual cosa el Duc de Populi, cap de les 
tropes filipistes, va enviar tropes, i escriu:  
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“...hechar a los rebeldes de los castillos de Corbera, Cervellón y Castellví, que, aunque 
pequeños son defesables, por cuyo motivo pasan con el referido coronel de ingenieros D. 
Francisco Mauleón los minadores para bolarlos y demolerlos, a fin de quitar de una vez a 
los rebeldes tan cercanas y perniciosas madrigueras” (AAVV.1967:373) 

En arribar les tropes filipistes trobaren abandonat el castell i el destruïren per a que no tornés a ser 
ocupat. L’any 1714, amb la desfeta catalana en la Guerra de Successió, marca el final d’una època.  

Després de dependre uns anys dels comtes de Pallars, la baronia de Cervelló va ser adquirida per la 
ciutat de Barcelona (1390), passant posteriorment als Ballester (1411), als Lluna (1520), als Ansa 
(sobre 1588), als Ivorra (cap a 1596), als Copons (principis del segle XVIII), als Pins (cap a 1793) i 
els Sarriera (1857). 

 

 Estudi històric- constructiu  

Realitzar una evolució crono-arquitectònica ajustada del castell amb les dades obtingudes 
actualment amb les diferents actuacions arqueològiques, és pràcticament impossible, donat que les 
intervencions s’han centrat principalment en neteja d’estrats superficials, en el recinte jussà i només 
s’han efectuat alguns sondejos puntuals en àrees del castell, aconseguint una informació molt 
limitada. Val a dir, que malgrat tot, aquests sondeigs han permès situar algunes estructures en les 
fases més antigues del castell (segle XI-XIII) a més de poder precisar algunes reformes en fases 
posteriors, així com establir una fase d’ocupació de l’indret durant l’edat del bronze.  

Encara que el recinte sobirà es va excavar exhaurint la major part dels àmbits, la manca 
d’intervencions extensives i intensives al recinte jussà,  fan que sigui necessari fer servir la tipologia 
de paraments com a principal base d’estudi, i també la seva relació estructural, per tal de situar-los 
dintre d’una seqüència evolutiva. 

És gràcies als sondejos arqueològics, que podem situar la fase més antiga durant el bronze inicial 
1800 – 1200 aC. El poc material recuperat fa evident l’existència d’una ocupació de l’indret durant 
aquest període. Però amb les dades obtingudes fins al moment, fa impossible esbrinar quin tipus 
d’assentament era. Val a dir que són pocs els jaciments d’aquest període propers a Cervelló.  

 
Conjunt de material datades en el primer bronze recuperats en les excavacions del castell. 31/03/2011 (PLl. Artigues) 

Cal tenir present que durant els primers moments del Bronze era freqüent l’ocupació d’abrics o 
coves com a habitació d’ús residencial però amb tota seguretat d’una manera estacional, però que 
gradualment anirien augmentant els assentaments a l’aire lliure, amb l’aprofitament de les planes 
agrícoles.  

De les èpoques que segueixen al món del bronze inicial, no disposem de cap dada ni aportació que 
ens doni informació fins a l’any 904, on trobem el document més antic conegut i que fa referència 
al castell de Cervelló. Es tracta d’unes donacions del comte Guifré Borrell, fill de Guifré el Pelós i 
resident al castell, i del bisbe Teuderic de Barcelona a favor del monestir de Sant Cugat del Vallès i 
del seu abat Donadéu, amb l’objectiu de consolidar i organitzar la població de la zona. El fet que en 
aquest moment es mencioni el castell ens permet afirmar que ja existia. 

Val a dir, però que les restes més antigues documentades al llarg de les actuacions arqueològiques 
es datarien en el segle XI i responen als paraments de la terrassa inferior nord-est i bona part de les 
estructures de la terrassa central situades al nord. Àmbits A, B i D segons la nomenclatura que hem 
establert a aquest document. 

 

 

 

La primera és una terrassa allargada en la qual existirien dues habitacions adaptades a la fesomia de 
la muntanya a les que s’accedia descendint per una escala excavada a la roca que donava a un petit 
pati distribuïdor de dimensions reduïdes. Les dues habitacions responen a una planta baixa o 
soterrani, ja que tant els murs perimetrals com els rebaixos efectuats a la roca on anaven encaixades 
bigues, permeten confirmar que existia una planta pis a la qual s’accedia des de la terrassa superior. 

Els murs situats a l’extrem nord-est de la terrassa i que tanquen una de les habitacions, estan obrats 
amb carreuó de pedra sorrenca vermellosa, natural del lloc, lligats amb morter de calç i amb el nucli 
del mur format per un amarat de picadís de pedra i morter de calç, de color rosat. Les juntes dels 
carreus presenten una línia incisa realitzada amb paletí quan aquest morter era fresc. Aquest tipus 
d’acabat era molt típic de l’arquitectura del primer romànic.  
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Per altra banda, la restes d’estructures de la terrassa, es troben molt degradades, però és visible en 
algun punt, com estaven obrades amb carreuó i s’han de situar cronològicament en el mateix 
moment. A més, cal tenir present la relació estructural on el mur de tancament nord del petit pati 
distribuïdor, que hem esmentat, es troba perfectament lligat a les estructures de l’habitació est, 
recolzant-se al mateix temps sobre la façana de l’habitació oest, el que permet proporcionar una 
datació antequem per aquest espai.  

El poc material aparegut associat a totes les estructures i recuperat en els sondeigs, està format 
principalment per olles grolleres que no permeten afinar la cronologia però si confirmar la seva 
antiguitat. 

 

Alçat del parament de llevant de l’Àmbit A de les terrasses nord-oest. Obra del primer romànic en el que es pot 
observar la junta feta amb paletí. Març/2011 (P. Ll. Artigues) 

Per tant, gràcies a les dades obtingudes, podem afirmar que aquesta zona fou edificada cap al segle 
XI, i que bona part de les habitacions devien disposar d’un pis superior. També es pot afirmar que 
la destrucció del sector hauria succeït durant la baixa edat mitjana, sense que es tornés a edificar de 
nou.  

 
Sector de latrines, àrea que deixa de funcionar a la baixa edat mitja. 27/01/2011 (PLl. Artigues) 

També cal situar en l’alta edat mitjana bona part de les estructures de l’àrea identificades com a 
latrines. Una petita terrassa intermèdia entre la terrassa inferior nord-est i la terrassa central. 
L’estratigrafia d’aquest sector, que no s’ha pogut excavar del tot ni exhaurir per motius de 
seguretat, situen l’abandonament d’aquest durant el segle XIV. Això permet ubicar 
cronològicament les estructures en un moment anterior a aquest segle. A més cal tenir present les 
seves relacions estructurals. Per una banda el mur nord de l’habitació central es recolza sobre el 
tancament oest de l’habitació de ponent de la terrassa inferior, que havia estat datada en època alt 
medieval. Igualment s’observa com la segona habitació que presenta planta quasi semi-circular i 
situada a l’est, se li recolza l’estructura formada per un arc de descàrrega que aguanta una finestra, 
que ha estat datada en el segle XIII pel tipus d’obra. Aquesta darrera és un mur realitzat en carreus 
molt ben treballats de les mateixes característiques que la capella castral i la torre de l’homenatge, 
en la que s’obre una finestra amb arc de mig punt. La cara exterior es conserva en la seva totalitat i 
es pot veure com fonamenta sobre un arc de descàrrega que recolza sobre dues roques.  

 
Arc de descàrrega situat en el parament nord de l’Àmbit D. 26/GEN/2011 (E. Píriz). 
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Sistema defensiu alt medieval. Les dues espitlleres defensarien un dels accessos al castell per la banda de ponent. 
27/01/2011 (PLl. Artigues) 

Un altre sector on és visible una de les defenses del castell d’aquest període, és l’habitació situada 
en l’extrem de ponent de les edificacions centrals, que hem anomenat Àmbit D. És una habitació 
quadrangular on els murs estan obrats en maçoneria de pedra irregular lligada amb morter de calç, 
on en el parament oest conserva dues espitlleres situades a diferent alçada, fet que fa pensar en la 
possibilitat que aquest àmbit, que no ha pogut ser excavat, constava de dos nivells de paviment 
diferenciats.  

 

Parament intern de la façana nord de l’àmbit D on és conserva el que podria ser una finestra. Març/2011 (P. Ll. 
Artigues) 

La datació en època alt medieval de l’habitació, ve donada pel fet que el mur de tancament de 
llevant se li recolza l’estructura datada en el segle XIII formada per una finestra que descansa sobre 
un arc de descàrrega. En un moment que no ha pogut ser determinat les espitlleres són cegades amb 
l’ampliació del mur per la cara exterior. La situació de les espitlleres en aquest indret s’hauria de 
vincular a la possibilitat de l’existència d’un accés al recinte inferior per aquesta banda. Recolzen 
aquesta idea, les restes d’un mur que es conserva perpendicular al mur espitllerat i paral·lel a la 
muralla nord. Aquest mur que s’adapta a la fesomia de la roca, conformaria una passera que donaria 
a l’angle format pel mur espitllera i la muralla nord, indret on podria haver existit una poterna, però 
de la que no hi ha cap traça.  

L’existència d’una torre en el cos principal durant l’alta edat mitjana queda confirmada. Es pot 
veure amb claredat com la torre de l’homenatge realitzada amb carreus regulars datada en el segle 
XIII, folra una estructura anterior obrada en maçoneria molt més lleugera, de planta rectangular i 
que només és visible en planta i en la seva cara interna. Es pot veure en un dels laterals, restes del 
que sembla un opus spicatum. 
 
Al llarg del segle XIII es produeix una nova fase constructiva. Clau per a la datació és l’obra de 
carreus més gran de forma rectangular disposats en fileres regulars a trenca-junt. Amb aquest 
aparell respon la Muralla de Ponent 1 i Ponent 2, la torre de l’homenatge que folra una torre 
anterior, la Muralla Sud i Muralla Central del recinte inferior, part del parament nord i est del 
recinte jussà, la capella castral, el mur de llevant de les edificacions centrals, la Sala, el Cos de 
Guàrdia, l’Àmbit H i la porta d’accés al castell. La datació en aquest segle bé donat a la semblança 
dels paraments que tenen bona part de l’obra de castell amb les de la capella castral que per 
característiques constructives i tipològiques es pot situar en el segle XIII. 

 

 
Vista general de la torre de l’homenatge i la capella. Totes dues erigides al segle XIII. 14/SET/2108 (E. Píriz). 
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La causa d’aquesta obra podria haver estat motivat pel fet que al llarg del segle XIII, els senyors de 
Cervelló estigueren en contínues confrontacions amb el rei, on el castell va patir diversos setges, 
com el de 1224 que després de tretze dies de setge el rei Jaume I va prendre el castell i segurament 
devia quedar molt deteriorat. Cal pensar que les obres engegades en el castell devien tenir dues 
finalitats reconstruir els possibles desperfectes i millorar les seves defenses. 

Aquesta nova obra, no devia canviar substancialment la configuració del castell donat que una bona 
part encara va continuar en servei. Es pot observar com la construcció de molts murs i de la 
muralla, al voltant de la roca principal on està el recinte  senyorial, es realitzà pensant no només en 
la defensa també en augmentar la superfície d’ús. 

 

 
Vista dels paraments nord i oest de la capella del castell, on s’aprecia l’obra en carreu. 27/GEN/2011 (PLl. Artigues). 

 

Només l’excavació efectuada en la porta d’accés al castell permet associar el material ceràmic amb 
aquest tipus de parament. Principalment olles que presenten cos globular i llavi exvasat amb bases 
còncaves i estan decorades amb línies incises concèntriques. 

Durant la baixa edat mitjana (segles XIV-XV) són poques les obres o reformes documentades, com 
ja hem dit per manca d’excavació. D’aquest moment és la pavimentació de la gran Sala situada en 
el sector central del recinte inferior. Una gran sala diàfana amb un accés al sud, es troba 
pavimentada amb lloses de pedres amb una gran llar central. L’estructura vertical sobre la que es 
recolzava el sostre de la sala era realitzada amb uns pilars col·locats en línia que sustentaven una 
jàssera central sobre la qual descansaven les bigues transversals. No hi ha constància d’un accés a la 
planta superior des d’aquesta sala. 

 
Vista general de la sala amb les restes de paviment baix medieval documentat durant la campanya arqueològica de juny 
de 2018. 29/JUN/2018 (PLl. Artigues). 

Sembla però, que durant la baixa edat mitjana el castell devia estar poc habitat, patint un 
abandonament que provocaria la inutilització d’alguns àmbits. Prova d’això són els documents de 
permuta datats l’any 1309 on el rei Jaume II, propietari del castell de Cervelló, bescanvià la Vila de 
Berga pels castell de Cervelló, Gelida i algunes cases amb la comtessa Sibil·la de Pallars. En els 
documents de permuta queda reflectit que el castell es troba en un estat força maltractat. El 
deteriorament i abandó d’alguns espais del castell pot quedar confirmat pels resultats obtinguts en 
les terrasses situades al nord, on just per sota dels nivells de destrucció del segle XVIII, es daten uns 
nivells del segle XIV que cobria bona part de les estructures i que permet confirmar 
l’abandonament d’aquest sector durant aquest segle. 

Un altre fet important fou la guerra civil catalana amb Joan II (1462-1472), que devien afectar 
seriosament el castell. S’ha observat en alguns punts sondejats del castell enderrocs datats en el 
segle XV. Durant aquesta guerra el castell fou armat amb espingardes. Després d’un setge l’any 
1472 i amb la capitulació de Barcelona, el castell es rendí. Cal pensar que devia quedar afectat 
durant la conflagració i que bona part del castell devia ser destruït.  

Al llarg del segle XVI, és ben segur que es realitzen noves reformes i obres, moltes de les quals 
devien quedar centrades en el recinte superior, com es va poder demostrar durant la campanya 
arqueològica realitzada l’any 2010. Moltes d’aquestes reformes vindrien realitzades per la 
necessitat d’arranjar el castell donat que havia quedat molt malmès després de la guerra civil 
Catalana.  

Per altra banda l’actuació arqueològica realitzada a l’estiu del 2018, ve a confirmar que al recinte 
jussà es devien fer altres reformes, com la millora o desmuntatge de paraments així com la 
compartimentació d’espais i canvis del recorregut intern. Una d’aquestes actuacions se centraria en 
la denominada gran sala, amb la compartimentació en dues habitacions més petites, amb la 
construcció d’un mur en l’eix central en la que s’obriria una porta. Els canvis més importants, però, 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
48

 

es realitzarien a l’habitació nord. El sòl s’eleva amb diferents capes de terres arribant a la cota del 
llindar de la porta. A l’angle sud-est es construeix una escala per accedir a la planta primera on el 
tram inicial descansaria sobre el nou sòl de terra i la resta quedaria integrada dintre del mur de 
llevant. El brocal de la cisterna quedaria elevat a l’altura del nou nivell d’ús i descansant sobre una 
obra de maçoneria de pedra i material constructiu. 

Datades a la primera meitat del segle XVII, són les reformes de la cuina del recinte superior amb la 
construcció del forn de pa i dels dipòsits del rebost. 

La destrucció definitiva del castell és produí per motiu de la guerra de successió. El castell de 
Cervelló conjuntament amb altres castells com el de Corbera i el de Castellví, foren ocupats i 
s’establiren petites guarnicions mentre durava el setge a Barcelona l’any 1714. Donat que aquestes 
guarnicions dificultaven el lliure pas de les tropes borbòniques, el Duc de Populi va ordenar l’atac 
als castells i la seva destrucció. En arribar les tropes filipistes trobaren abandonat el castell i el 
destruïren perquè no tornés a ser ocupat. Val a dir que la intervenció arqueològica bé a confirmar 
aquest fet, ja que els nivells que cobrien les estructures s’han datat tots ells a inicis del segle XVIII, 
recuperant-se algunes monedes de l’arxiduc Carles. 

La destrucció fou important, fins al punt que no es tornà a edificar mai més, iniciant-se un procés de 
degradació molt marcat, accentuat pel fet que la ruïna del castell fou utilitzada com a pedrera per a 
noves construccions i s’aprofitaren bona part de les pedres en feixes agrícoles, on actualment són 
visibles nombrosos elements arquitectònics.  

El grau de degradació arribà a tal extrem, que l’any 1844 amb motiu de la realització de la 
“Primera encuesta sobre el patrimonio historico y artístico” elaborat pel Ministerio de la 
Governación de l’època, l’ajuntament de Cervelló respon que el castell està totalment destruït, que 
no és habitable i que no té una tradició important. 

Entre el castell i l’església se situa una esplanada a la qual es pot accedir pel camí que dóna accés al 
castell. S’hi poden observar, mig ocults entre la vegetació, diversos encaixos en el terra i en les 
roques verticals, que ens indiquen la presència de les restes del que hauria estat un hàbitat format 
per cabanes de fusta, del que hauria estat l’antic nucli de Cervelló i vinculat al castell. En aquest 
indret és on estarien ubicats els primers pobladors de Cervelló, poblat que s’hauria creat en el 
mateix moment que el castell fou edificat. Desconeixem però el temps que va funcionar, i quan, de 
forma gradual, la població que hi vivia es va dispersar pel territori, en diferents masos. El tipus de 
cabana segurament hauria d’estar construïda amb materials periples, com la fusta, tret d’alguns 
punts on s’observen restes de murs. 

L’església de Sant Maria de Cervelló o dels Socors, antiga parròquia amb advocació a Sant Esteve, 
està situada al sud-est del conjunt. És un edifici que ha patit diferents obres al llarg de la seva 
història que han transformat la seva aparença 

L’església actual va ser construïda en el segle XI. Era un temple de nau única rectangular, dividida 
en tres crugies més el presbiteri. D’aquesta primerenca construcció es conserva la capçalera 
formada per l’absis semicircular romànic, la nau coberta amb una volta de canó reforçada amb dos 
arcs torals que estableixen les tres crugies, i al tram just anterior al presbiteri, el cimbori construït 
sobre quatre trompes còniques.  

Tota l’ornamentació exterior de l’absis, el cimbori i la nau principal segueix un mateix programa 
decoratiu a base d’arcuacions cegues i lesenes característiques de l’art romànic d’estil llombard. Les 
finestres conservades en aquests elements segueixen aquest estil amb una morfologia esvelta, amb 
doble esqueixada, d’obertura estreta i arc de mig punt. Tota l’obra d’aquest moment està feta a base 
de maçoneria de filades regulars de carreuons de pedra sorrenca vermellosa, segurament extreta de 
la mateixa muntanya on es troba l’església. 

Segons J. Puig i Cadafalch, A de Falguera i J. Goday (1911) l’edifici original romànic estava 
construït amb una única nau sense capelles laterals i disposava de dos absis més a banda i banda de 
la nau just al tram anterior al presbiteri de l’església. 

J. Puig i Cadafalch, A de Falguera i J. Goday (1911), a la seva obra, esmenten la possibilitat que la 
nova consagració realitzada el 1231 vingui motivada per la construcció del campanar gòtic 
sobreposat al cimbori. Les imatges conservades de finals del segle XIX i de principis del XX, 
permeten veure les finestres del campanar amb arcs apuntats d’estil gòtic.  

Alguns autors apunten una datació del segle XVI, per la construcció de dues capelles de planta 
rectangular en l’espai on estarien ocupant els antics absis laterals. Als dos murs de la nau s’obren 
dos arcs apuntats de pedra que donen pas a les capelles que estan cobertes amb voltes de creueria. 
Però l’existència del campanar anterior i l’escala que permetria l’accés adossada a la capella sud-
est, fa pensar que aquestes capelles ja hi fossin quan es construís el campanar o si més no, que es 
construïssin al mateix temps. 

Del segle XVI és la porta d’accés a l’església (construïda en estil renaixentista) situada a la façana 
sud-oest, el cor i l’òcul circular que li dóna llum a l’interior de la nau. Al segle XVIII, es van 
construir les dues capelles laterals situades en el tram central de la nau i l’antiga sagristia situada 
nord, entre la capella gòtica i l’absis romànic. D’aquest moment també creiem que devia ser 
l’antiga rectoria, edifici exempt situat al nord-oest de l’església sobre un aflorament rocós.  

El 1872 l’església de Sant Esteve de Cervelló deixa de ser parròquia i aquesta es trasllada al nucli 
de Cervelló. A partir d’aquest moment s’inicia un procés de degradació per culpa de 
l’abandonament, fins que l’any 1922 s’efectuen les primeres obres de  restauració i novament 
l’església tornarà a tenir ús religiós, canviant la seva advocació per la de Santa Maria de Cervelló o 
dels Socors.  

Al llarg del segle XX són nombroses les restauracions realitzades pel Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments (SCCM), de la diputació de Barcelona. Entre aquestes obres cal 
destacar la demolició de l’antiga sagristia els anys 1956 i 1957, i de l’antic campanar gòtic entre 
1962 i 1968. 

Al voltant de l’església de Santa Maria i a ponent d'aquesta es troben diverses tombes 
antropomorfes, tallades a la roca i de les que s’han conservat 14. Aquesta necròpolis va haver de 
començar a construir-se el segle X, quan apareixen documentats per primera vegada el castell de 
Cervelló i les esglésies de la Santa Creu, en la donació que Guifré Borrell comte de Barcelona, 
l’any 904 fa de les esglésies al monestir de Sant Cugat del Vallès.  
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Estat actual d’algunes de les tombes antropomorfes excavades a la roca en el segle X. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

És al llarg del segle XVI o principis del XVII quan es construiria la creu de terme de Santa Maria, 
combinant elements gòtics i renaixentistes. Està realitzada en pedra formada per la creu, el nus, la 
columna i la base de sustentació. Estava formada en origen per quatre graons, i sobre l’últim s’eleva 
un fust octogonal llis, coronat per un nus o llanterna que sosté la creu esculpida. La creu presenta 
els braços configurats per una forma vegetal lobulada. A l'anvers mostra la figura de Crist crucificat 
i al revers la imatge de la Verge. A la part inferior del braç vertical es disposen dues imatges 
dempeus, flanquejant la creu, mentre que quatre personatges vestits amb túniques resten asseguts 
als peus, damunt la magolla. Aquesta està configurada per un volum octogonal amb motllura 
superior i inferior. En les cares hi trobem personatges religiosos en un estat de conservació 
deficient. Tot el conjunt està realitzat en pedra sorrenca vermellosa tret de la creu que és sorrenca 
de color clar. 

Durant els esdeveniments bèl·lics de la darrera guerra civil, la creu fou malmesa, efectuant-se una 
reproducció l’any 1963, pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM), de la 
diputació de Barcelona, construint-se també una gran base circular. 

 

 
Creu de terme. 13/DES/1914 (Jaume Biosca i Juvé -Arxiu fotogràfic del C. E. C.). 

 
Imatge de l’estat actual de la creu de terme. Es pot observar com actualment presenta una base circular, absent 
en les imatges més antigues. 18/DES/2018 (E. Píriz). 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
50

 

1.7.-  Anàlisi material (estat actual)  

 Estudi geomètric-formal  

Realitat geogràfica, topogràfica i urbana que envolta al conjunt monumental del castell de 
Cervelló. 

Cervelló es troba a la comarca del Baix Llobregat, aquesta ocupa una posició transversal en 
relació a les estructures geològiques del Sistema Mediterrani (conegut també com dels 
Catalànids), el qual es troba constituït per dues cadenes muntanyoses: la Litoral, la més propera al 
mar, i la Pre-litoral, separada de l’anterior per una fossa d’origen tectònic (la Depressió Pre-
litoral). El terme municipal de Cervelló forma part de la Serralada Litoral, que s’estén a banda i 
banda del Llobregat: a la banda dreta dóna lloc al sistema Garraf-Ordal, i a la banda esquerra a la 
serra de Collserola. 
 
El terme de Cervelló, un dels més extensos del Baix Llobregat, està envoltat pels municipis de 
Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma, Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida 
i Subirats. Té una superfície de 24,14 Km2, des de a vall sota la riera de Cervelló, fins a les 
muntanyes de les serres de l'Ordal, dels quals 16 km2 estan qualificats com a sòl no urbanitzable i 
una gran part d’aquests estan inclosos dins el Pla d’espais d’Interès Natural de Catalunya i la 
Xarxa Natura 2000.  

 
Vista de la Vall de Cervelló amb el barri de Can Esteve a l’esquerra, el de Can Guitard Vell a la Dreta i la via B-24.  
(E.Píriz). 
 
Cervelló es situa en els contraforts orientals de la serra de l’Ordal, prop del marge dret del riu 
Llobregat. Els seus principals eixos hidrogràfics són la riera de Cervelló i la riera de la Palma o 
de Rafamans que desguassa en l’anterior. El règim hidrològic de la riera de Cervelló, com la 
major part dels cursos d’aigua del litoral català, és típicament irregular, bàsicament per 
l’orografia de la zona i el caràcter torrencial de les precipitacions, sobretot durant els mesos de 
primavera i tardor. Les dues rieres conformen les dues valls principals del terme municipal, la de 

Cervelló i la de la Palma, separades pel Montamany de 494 metres d’altitud, la penya de Can 
Rafel de 478 metres, les Guixeres i les Planes dels Alls de 330 metres. 

És un municipi muntanyós i forma part del massís Garraf-Ordal. A nivell litològic sobre el sòcol 
paleozoic del sistema Garraf-Ordal es troba una cobertura discordant, formada durant el 
Mesozoic, en la qual predominen les roques calcàries, que augmenten en extensió cap al sud-oest. 
La base del Mesozoic està formada per Triàsic, que forma un típic relleu, caracteritzat per una 
morfologia en cingleres i zones de pendents suaus. Comença amb un conjunt de lutites, gresos i 
conglomerats vermells; segueix amb roques calcàries, com les que formen les cingleres de la zona 
de Corbera– Cervelló – Vallirana, amb una intercalació de roques detrítiques vermelles; i acaba 
amb una altra sèrie detrítica de gresos, lutites i guixos de colors vermells i irisats. Mentre que per 
sobre d’aquesta base es troben calcàries i dolomies del Juràssic i del Cretaci, que formen la major 
part del massís del Garraf, les quals finalitzen la sedimentació del Mesozoic. Destacar finalment, 
alguns dipòsits del Quaternari: col·luvions d’argiles i còdols del Pliocè principalment, i en menor 
mesura dipòsits fluvials de graves, sorres, llims i argiles de l’Holocè. 

Al terme de Cervelló predominen boscos i matollars de fulla perenne, amb fulles endurides, 
adaptades als períodes de sequera estival propis de la zona. Més concretament, es troba dins del 
domini de l’alzinar litoral Quercetum ilicis galloprovinciale: un bosc escleròfil caracteritzat per la 
presència de l’alzina i atapeït de lianes i arbusts de fulla sempre verda; entre els arbustos destacar 
el marfull, l’aladern, el llentiscle i l’arboç; i entre les lianes l’arítjol, la vidiella, el lligabosc, 
l’englantina i l’heura. I per sota, plantes arbustives de port més baix encara, com el galzeran, 
l’esparreguera i la rogeta. Així i tot hi ha una clara dominància forestal, sobretot de pinedes. 

 
Vista des del castell de Cervelló de l’entorn amb la vegetació característica. (E.Píriz). 
 
Es tracta d’una zona estratègica, de pas obligat cap a Barcelona des de qualsevol indret de l’oest i 
el sud peninsular, circumstància que li confereix un interès afegit al llarg de la seva història. En 
aquest sentit, en temps de l’expansió dels territoris comtals, el Baix Llobregat serà una zona 
especialment cobejada i disputada.  
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El nucli de població està situat als peus de la carretera de Barcelona a València (N-340), a cotes 
d’entre 100 i 180 m i vorejat, pel vessant de migdia, per la carretera B-24. Està envoltat per 
nombroses urbanitzacions, moltes de les quals han pres el nom d’antics masos. Té una tradició de 
població d’estiueig que li ve de lluny, i la indústria, en la que va destacar el vidre principalment a 
la segona meitat del segle XIX, ha deixat pas a altres tipus d’indústries. La població, que de 
principi a mitjans de segle XX es va reduir, va intensificar el creixement des dels anys setanta. i 
des de 1986 ha estat una de les que més ha crescut, incrementant el seu caràcter residencial, en 
gran part pel pas de residències secundàries a permanents. Avui Cervelló té una població de 8.970 
habitants. Basa l’economia en una indústria variada, tant tradicional, com més recent i en els 
serveis creixents.  

 
Visa des del castell de la Vall de Cervelló. Es pot veure la relació amb el recinte jussà. (E.Píriz) 

 

Descripció geomètrica-formal del conjunt monumental del castell a l’actualitat. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló aglutina una sèrie d’elements arquitectònics i 
arqueològics que juntament amb la seva ubicació, li atorguen unes característiques particulars que 
el fan especialment representatiu del que a l’edat mitjana era una unitat d’habitat, econòmica i de 
control i defensa del territori.  

Està format pel castell ubicat al cap damunt del conjunt; l’església de Santa Maria de Cervelló a 
la part més baixa; la zona d’habitat que està ubicada entre el castell i l’església; la necròpolis de 
tombes antropomorfes a l’entorn de l’església i la creu de terme que és l’element que es troba 
més separat al nord-est del conjunt monumental. 

Actualment, formant part del conjunt hi ha una sèrie de camins que comuniquen els diferents 
elements entre sí i amb la carretera d’accés. També caldria esmentar l’existència de dues zones 
d’aparcament públic ubicades a tocar de la carretera. 

 

 
Orto fotografia de la ubicació dels elements que formen el conjunt monumental del castell de Cervelló. 2018 (ICGC). 

El castell de Cervelló està ubicat al nord-oest del conjunt monumental. Té una superfície total 
aproximada de 2.793 m2 repartida en dos recintes diferenciats per la seva ubicació, el seu ús 
original i la seva dimensió. El recinte sobirà està a la part més elevada del castell amb una 
diferència de cota de 14 metres sobre el recinte jussà. Els dos recintes estan construïts aprofitant 
les cingleres naturals que conformen els afloraments de roca natural com a defenses. 

El recinte sobirà està format per la torre i per una sèrie d’estances conservades en planta baixa 
que permetien la residència de les persones que controlaven i s’encarregaven del castell i del 
territori productiu associat. 

Els àmbits de l’interior del recinte sobirà els hem diferenciat i els hem nomenat seguint una 
nomenclatura numèrica, tret dels espais que tenien una identificació clara. Així doncs tenim: la 
Torre, la Cuina, el Rebost, la Bestorre de Ponent, i els àmbits numerats de l’1 fins al 5. També 
hem identificat elements singulars als interiors com llars de foc i el forn de pa. Per altra banda cal 
destacar estructures singulars com la Muralla de Ponent 1 i la Muralla de Ponent 2 que conformen 
les defenses del recinte a la seva cara oest.  

El recinte jussà s’estén al sud i al nord-est del recinte sobirà, està format per diferents edificis i 
àmbits com la Capella del castell, la Sala, cisternes, etc... que eren necessaris per facilitar la vida 
de les persones subordinades al senyor o cap militar que feien possible el control del territori 
associat al castell a nivell militar i econòmic. 

 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
52

 

En aquest cas, per diferenciar del recinte sobirà, hem establert la identificació dels àmbits 
mitjançant lletres majúscules. En aquest sentit tenim els àmbits des de la lletra A fins a l’H. Els 
espais que podem determinar un ús concret o alguna característica particular han estat nomenats 
de la següent manera: Cos de Guàrdia, Bestorre de Llevant, Pati, Sala, Latrines i Capella. Igual 
que al recinte sobirà hem destacat estructures muraries singulars com la Muralla de Ponent 3, la 
Muralla Sud i la Muralla Central. També hem diferenciat l’accés al recinte sobirà que es realitza 
en una posició central respecte a aquest, des del sud a partir del recinte jussà. Finalment, la porta 
d’accés al castell que s’ha localitzat fins ara, es troba al camí que baixa des del recinte fortificat 
fins a l’església passant per la zona d’hàbitat. 

L’església de Santa Maria de Cervelló o dels Socors està ubicada al sud-est del conjunt 
monumental sobre una plataforma artificial dins el tancat que ocupava l’antic cementiri de la 
parròquia de Sant Esteve. Es tracta d’un edifici d’origen romànic amb successives adaptacions a 
les necessitats litúrgiques i d’estil que s’han anat establint al llarg del temps. Aquest edifici és el 
que es conserva en millor estat de tot el conjunt i ha estat objecte de diferents actuacions de 
consolidació i restauració des de que va deixar de ser parròquia i va començar el seu 
deteriorament. 

La zona d’hàbitat es troba a una cota intermitja entre el castell i l’església de Santa Maria de 
Cervelló. Està format per restes de construccions poc estudiades i sobretot per encaixos excavats 
als afloraments de roca natural.  

La necròpolis està formada pel conjunt de tombes antropomorfes excavades directament sobre 
els afloraments de pedra natural. Fins ara hi ha 14 identificades i es troben repartides a una 
superfície que va des de l’absis de l’església de Santa Maria de Cervelló fins a una distància en 
línia recta de més de 60 metres en direcció sud-est. 

Algunes d’aquestes inhumacions es troben isolades mentre que altres formen grups de 3 o de 4 
individus. 

La creu de terme és l’element del conjunt que es troba més allunyat de la resta, al nord-est. Es 
troba sobre una columna de pedra que es recolza sobre una base de pedra graonada amb planta 
circular. Està ubicada a tocar d’una corba de la carretera BV-2007 a tocar del mas de la Creu de 
les Ànimes. 

Com altres elements englobarem: els camins que comuniquen els diferents elements del conjunt; 
els dos aparcaments municipals per vehicles un ubicat a l’inici del camí de Santa Maria i l’altre a 
l’oest del recinte sobirà del castell; les baranes i passamans que guien la circulació dels visitants a 
l’actualitat; les passeres i escales d’estructura metàl·lica i paviments o graons de fusta; i per últim 
els panells informatius existents a diferents punts del conjunt monumental. 

 

 Estudi físic-constructiu 

Identificació i definició constructiva dels diferents elements del conjunt monumental del 
castell de Cervelló. 

A continuació, relacionem i descrivim per separat tots els diferents tipus d’edificis i elements 
constructius que es poden observar dins el conjunt del castell. Cal tenir pressent que les mides 
que recollim, en tot moment fan referència a les restes visibles a l’actualitat, i que les alçades 
estan preses des del nivell actual del terreny. No hem realitzat cap cala de comprovació per 
determinar les alçades totals dels elements que es conserven. 

 

- Castell de Cervelló. 

El castell de Cervelló és un castell de doble recinte emmurallat. Està format per un recinte sobirà 
ubicat a la part més elevada i un recinte jussà que s’estén al nord-est i es reparteix en dos nivells 
principals a diferent cota. 

 

 

 

 

 
Orto fotografia amb la separació de recintes del castell de Cervelló, on es pot veure la ubicació i dimensió dels 
recintes sobirà i jussà. 2011 (P. Ll. Artigues). 

Els dos recintes estan fortificats amb murs i muralles que es recolzen directament als penya-
segats d’afloraments de roques sorrenques i lutites del Buntsandstein, i que ajuden a la defensa 
del castell. L’accés documentat per la intervenció arqueològica realitzada durant el mes de juny 
de 2011 i dirigida per l’arqueòleg Pere Lluís Artigues, està ubicat a la cota més baixa del castell 
al sud de les estructures del recinte jussà, al camí que porta cap a la zona d’hàbitat i a l’església 
de Santa Maria de Cervelló. És possible que existís un altre accés al castell ubicat també al 
recinte jussà que arribaria al punt central d’aquest recinte des del nord, mitjançant un camí, avui 
perdut, que discorria just per la cara nord del recinte sobirà. 

Per descriure tots els elements del castell hem seguit un itinerari ascendent des de la porta 
coneguda al camí de l’església de Santa Maria ubicada al recinte jussà fins arribar al recinte 
sobirà.  
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Recinte jussà 

El recinte jussà té una superfície aproximada de 2.353 m2 i unes dimensions principals 
aproximades de 107 m per 25 m. Té una forma allargassada que està orientada en un eix 
imaginari de sud-oest cap a nord-est. Les seves estructures es van adaptant a la morfologia dels 
penya-segats on es recolzen i conformen una plataforma artificial mitjançant la construcció dels 
murs o muralles i el rebliment de l’espai generat entre la penya i les estructures. Podem 
diferenciar dues cotes de nivell, la principal i de majors dimensions està ubicada a uns 254 m 
sobre el nivell del mar, i l’altra cota de 245 m està formada per uns àmbits a la cara nord del 
recinte i a l’est just a tocar de la porta d’accés. 

De la porta que dóna accés al recinte jussà del castell des del camí que puja de l’església de Santa 
Maria de Cervelló, només resta el pas de porta amb dues peces de pedra que conserven les 
marques de pollegueres i el contrafort construït mitjançant carreus regulars al cantó del caient de 
la muntanya tancant el pas. Es conserva també el paviment anivellat que porta fins a l’accés i el 
mur de pedra que delimita el camí i que emboca cap a la porta. 

 
Vista de la porta d’accés al castell de Cervelló i en concret al recinte jussà. Es pot veure l’estat del camí d’accés 
conservat i el llindar de la porta amb l’arrencada dels brancals. 30/JUN/2011 (P. Ll. Artigues). 

L’amplada lliure de pas d’aquesta porta és de 1,50 m. i només conserva les primeres filades dels 
dos brancals.  

Un cop traspassada la porta, trobem un pas estret confinat entre els afloraments de roca sorrenca i 
lutites del Buntsandstein i el caient dels espadats de la muntanya. A mà esquerra seguint el pas, 
trobem un àmbit de 6,12 m2 de superfície que està construït aprofitant el tall dels afloraments 
rocosos tancant l’espai mitjançant un mur de 60 cm d’amplada que conserva quatre filades de 
carreus disposats de forma regular. Té una porta d’accés de 65 cm de pas, amb el llindar fet d’un 
sol bloc de pedra ben escairat i les primeres filades dels dos brancals. Aquest àmbit ha estat 
interpretat com un Cos de Guàrdia i encara no ha estat excavat arqueològicament. 

 

 

 
Detall del mur que tanca el cos de guàrdia del castell de Cervelló ubicat proper a la porta d’accés. Es pot apreciar la 
dimensió dels carreus i la porta d’accés al seu interior. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

Seguint el pas per accedir al nivell superior del recinte jussà tornem a trobar a mà esquerra un 
altre edificació que hem nomenat Àmbit H i que té una superfície interior aproximada de 24,15 
m2. És de planta rectangular amb la cantonada sud-est aixamfranada per permetre el pas per 
l’exterior. Està construït amb murs de filades regulars de carreus de pedra sorrenca Buntsandstein 
lligada amb morter de calç. Conserva alguns dels forats de bastida de la seva construcció però 
també disposa d’altres cavitats que corresponen a caps de bigues col·locades en aprofitaments 
posteriors de l’interior d’aquest àmbit. Està cobert per una volta apuntada també construïda amb 
filades regulars de carreus ben escairats. Al centre de la volta es conserva el que sembla una 
obertura vertical. 

Aquest Àmbit H ha perdut una part important del mur sud i del que forma el xamfrà. També ha 
perdut part del mur est i de la volta de pedra. El mur est conserva el brancal d’una obertura 
mentre que l’altre s’ha perdut conjuntament amb la part de mur desapareguda. 

Aquest àmbit està construït amb els murs directament sobre la roca natural i aprofitant-la com a 
mur nord. És molt possible que disposés de com a mínim un altre pis per sobre que tindria accés 
des del nivell superior del recinte jussà del castell. 

Davant del xamfrà hi ha les restes d’un mur que tancava el pas cap a l’interior del castell. a partir 
d’aquesta construcció el camí voreja una penya de roca sorrenca i lutites del Buntsandstein per 
canviar la direcció cap a sud-oest.  
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Fotografia de l’interior de l’Àmbit H on es pot veure la seva coberta de volta de pedra apuntada i l’aprofitament del 
retall de la roca natural com part del mur nord. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
Fotografia de l’interior de l’Àmbit H on es pot veure la volta i el mur de tancament trencats i esfondrats. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Fotografia de l’exterior de l’Àmbit H on es pot veure la seva construcció amb filades regulars de carreus. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Imatge de l’exterior de l’Àmbit H on es pot veure l’estat d’aquesta edificació als anys 20 del segle XX. (Arxiu 
fotogràfic SPAL-DIBA). 
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Vista del pas entre l’Àmbit H i el mur de protecció que ve de la porta d’accés al castell de Cervelló. 30/JUN/2011 (P. 
Ll. Artigues). 

 

 
Fotografia de les restes de la Bestorre de Llevant on s’aprecien lleugerament les traces de la seva base. 14/SET/2018 
(P. Ll. Artigues). 

Cal destacar l’existència d’unes estructures a banda dreta del pas d’accés que poden tractar-se de 
la base d’una bestorre de planta quadrangular. L’hem anomenat Bestorre de Llevant donada la 
seva ubicació i perquè segurament funcionaria amb la muralla o mur de protecció de la cara més 
exposada de l’accés al nivell superior del recinte jussà. Aquest element arquitectònic encara no ha 
estat excavat arqueològicament. 

A l’extrem nord-oriental del recinte trobem uns encaixos a la roca natural que possiblement 
corresponen amb algun tipus d’estructura construïda amb fusta. 

Des del camí d’accés, a la banda nord del recinte jussà del castell trobem uns àmbits que estan 
construïts a un nivell de cota similar als descrits fins ara. Disposen d’un accés des d’una cota 
superior mitjançant unes escales esculpides a la roca natural que porten fins a un àmbit de petites 
dimensions 6,45 m2 que funciona de distribuïdor entre l’Àmbit A i l’Àmbit B (seguint la 
nomenclatura que hem establert). 

 
Fotografia on es pot veure l’espai que fa de distribuïdor entre els àmbits A i B. També es pot veure la rasa de sondeig 
excavada a l’Àmbit A i el mur exterior amb una obertura. 10/DES/2010 (P. Ll. Artigues). 

L’Àmbit A té una planta trapezoidal i una superfície interior de 52,25 m2. Les seves dimensions 
màximes aproximades són 12 m de llarg per 7 m d’ample. Aprofita com a murs sud i est la penya 
natural, i tanca l’espai al nord i a l’oest mitjançant un mur de 75 cm d’amplada. Es conserven 14 
filades regulars de carreus per la seva part interior. El mur nord disposa de com a mínim una 
petita obertura quadrada a l’exterior (possible desguàs). L’accés a aquest àmbit es realitza 
mitjançant la porta de pas oberta al mur oest i que dóna a l’espai distribuïdor que hem comentat.  

Aquest àmbit va ser parcialment excavat durant la campanya d’entre l’octubre de 2010 i el juliol 
de 2011 dirigida per Pere Lluís Artigues. Es va excavar fins exhaurir la potencia arqueològica una 
franja d’un metre a la banda interior del mur est. 
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Detall dels graons esculpits a la roca natural, que porten a l’espai que fa de distribuïdor entre els àmbits A i B. 
10/DES/2010 (P. Ll. Artigues). 

Des del mateix espai distribuïdor esmentat, es té accés a l’Àmbit B. La planta d’aquest espai és 
aproximadament rectangular i té una superfície interior de 75,40 m2. Disposa de murs a est, a 
nord i a oest, que tenen un gruix aproximat de 60 cm. A la seva cara sud aprofita l’aflorament de 
roca com a límit de l’àmbit i amb els encaixos dels caps de les bigues conservats a la roca natural 
podem establir que estava cobert amb un sostre format per bigues de fusta en sentit nord sud, i 
que estaria a la cota del pas d’accés al nivell del recinte jussà del castell. És possible que disposés 
de com a mínim un pis superior.  

L’Àmbit B només va ser excavat parcialment a la intervenció dirigida per l’arqueòleg Pere Lluís 
Artigues a la campanya realitzada entre l’octubre de 2010 i el febrer de 2011.  

Un cop arribats al nivell principal del recinte jussà, trobem de cara el mur nord-est d’un edifici de 
planta quadrangular que hem denominat Sala. A l’est d’aquest edifici just a l’altra banda de la 
zona de circulació, trobem l’aflorament de roca que hem vorejat i que a la seva part superior 
disposa d’un pou de 93 cm de diàmetre i una fondària mínima de 4 m. La boca del pou excavada 
a la roca natural, conserva uns encaixos que poden correspondre’s a estructures auxiliars per 
extreure aigua. També té una canal esculpida a la roca des del sud que sembla que hi avoqui 
aigües. Just al sud del pou trobem la part superior de la volta de l’Àmbit H. I entre això i la Sala 
trobem unes estructures esculpides a la roca natural que no estan encara identificades. 

 

 

 

 
Fotografia de la boca del pou i del canal ubicat a la seva banda meridional. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Detall d’un element esculpit a la roca natural, ubicat a tocar del pas al recinte jussà. 24/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 
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La circulació cap a l’interior del recinte sobirà es realitza entre l’aflorament de roca citat i la 
cantonada est de la Sala. És un pas estret que porta fins al que considerem un pati interior. Aquest 
Pati funciona de distribuïdor de les circulacions donant accés a la Sala, a l’Àmbit F i a l’Àmbit G. 

 
Detall de les escales construïdes amb graons de pedra que pujaven cap a la planta superior de la Sala del recinte jussà 
del castell. 21/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

Les restes de l’edificació que hem denominat Sala defineixen un àmbit interior que va estar 
cobert. Es conserven els quatre murs que el delimiten i estan construïts amb filades regulars de 
carreus de pedra vermella lligada amb morter de calç com la resta d’estructures del castell. Tot i 
que la Sala conserva un mur que en els últims anys de la seva vida va dividir l’espai interior de la 
planta baixa en dos àmbits de dimensions rectangulars, en origen es tractava d’un espai únic 
pavimentat amb lloses de pedra rectangulars i una llar de foc a terra en posició central. A la 
cantonada nord d’aquesta edificació sota el nivell de pavimentació, hi ha una cisterna amb un 
brocal que s’ha anat mantenint durant els diferents moments de l’edifici. En combinació amb el 
mur que va dividir la Sala en dos, es conserva l’arrencada d’una escala de graons de pedra que 
portava a la planta superior. 

L’accés a l’interior de la Sala es realitza mitjançant una porta que conserva el graó del llindar i els 
dos encaixos de les pollegueres de les dues portes batents que la tancaven. 

Al paviment interior de la Sala hi ha la boca d’accés a una cisterna que es troba sota mateix 
d’aquest àmbit.   

Des de l’interior de la Sala es pot accedir al nord a un espai format per tres àmbits separats. El 
central dona accés als altres dos i han estat interpretats com les latrines. Aquest àmbit està 
construït amb els murs exteriors directament sobre la roca natural al límit del cingle i emplenant 
l’espai entre el mur i la penya mitjançant rebliment per aconseguir una plataforma plana. La 
superfície aproximada d’aquest espai és de 81,27 m2 i els seus costats tenen una longitud interior 
de 9,60 m per 8,56 m. Aquesta zona va ser excavada per a la campanya de 2010-2011 però no 

van poder exhaurir la seva potència per motius de seguretat per les estructures i pels propis 
arqueòlegs. 

 
Fotografia de la part superior de la cisterna ubicada sota la Sala del recinte jussà del castell. 13/GEN/2017. 

 
Detall dels carreus que formen la boca de la cisterna ubicada sota la Sala del recinte jussà del castell. 13/GEN/2017. 
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Fotografia de la Sala on es pot veure clarament el seu paviment interior de lloses de pedra rectangulars, el llindar de 
la porta d’accés a la dreta de la imatge i la llar de foc al terra al centre de la sala. També es pot apreciar el mur que 
talla la sala en dos àmbits i al fons l’escala que pujaria a la planta primera. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Detall del pas de porta que comunica la Sala amb l’Àmbit C. 21/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

També des de l’interior de la Sala es pot accedir a l’espai que hem anomenat Àmbit C mitjançant 
una porta de 72cm d’amplada. Aquest es conserva en planta baixa, però les estructures 

conservades a l’àmbit adjacent anomenat Àmbit E com una arrancada d’escala, ens porta a 
determinar que hi havia un sostre possiblement de bigues de fusta que formava una planta pis. 

 
Detall de l’arrencada d’escala de pedra circular de l’Àmbit E. 21/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

 
Fotografia del mur de l’Àmbit D que dóna a l’exterior del recinte jussà del castell i que disposa de dues espitlleres. 
21/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 
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L’Àmbit D té una planta de forma irregular i una superfície de 21,53 m2. Al mur que el tanca per 
la cara oest hi ha dues espitlleres que estan a dues alçades diferents. L’aparell d’aquest mur és 
irregular i les pedres col·locades són de formes i dimensions variables. És possible que aquest 
espai també fos la planta baixa d’un edifici que disposava com a mínim d’una planta més. 

L’Àmbit E està adjacent als àmbits C i D. No es té clar encara si aquest espai es tractava d’un 
exterior o un interior, es creu que donava accés a les plantes superiors dels àmbits C i D. Aquests 
tres àmbits van ser excavats a la campanya de 2010-2011 però no van ser exhaurides les seves 
potències arqueològiques per tant encara cal investigar més per determinar els seus usos i les 
seves relacions entre ells. 

Creiem que l’Àmbit F és un espai de pas que comunica el Pati interior que dóna accés a la Sala i 
a l’Àmbit G. Té una longitud conservada de 10 m de llar i 4 d’ample. Entre l’Àmbit F i l’E, hi ha 
una estructura rectangular formada per quatre murs que la delimiten i que té el fons excavat sobre 
la roca natural. Va ser excavat a la intervenció de 2010-2011 interpretant-se com a un possible 
dipòsit. 

 
Detall de l’estructura situada entre l’Àmbit E i l’F durant la seva excavació. 10/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

A ponent de les estructures i àmbits descrits hi ha la roca descoberta, una superfície d’uns 66 m2, 
on s’aprecia amb claredat que var ser un àrea utilitzada com a pedrera del castell. Es poden 
apreciar de forma clara, les marques deixades pels picapedres com són les cavitats produïdes per 
l’extracció de la roca per fer els carreus i línies semicirculars de les falques, de blocs que no van 
ser extretes.  

 
Imatge on es pot veure la zona d’aflorament de roca natural entre els àmbits D, E, F i G i la Capella i la Muralla del 
Recinte Jussà Central. 26/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

 
Detall de les perforacions a la roca natural per la col·locació de falques que permeten l’extracció de carreus. A la del 
mig encara es pot veure la falca metàl·lica clavada. 24/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 
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Al sud-oest de la zona roca natural pelada, existeix un gran retall excavat a la roca de planta 
el·lipsoidal que té 3 metres de llarg i 2 d’ample. No va ser excavat a la última campanya i per 
tant, desconeixem quina funció tenia i la raó per la qual va ser realitzat. A l’extrem sud del retall 
la roca és irregular i s’observen blocs arrencats pels picapedres, també a la cara oest del retall es 
conserven tres marques de falca en línia, de la preparació d’extracció d’un bloc de pedra. També 
s’observa com en bona part del perímetre superior del retall, banda oest, restes de morter d’un 
mur que el devia coronar-lo, amb tota seguretat a mode de barana per evitar caiguda. 

 
Fotografia del retall a la roca natural de planta el·lipsoidal. 25/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

Entre la capella del castell i les cavitats descrites, hi ha una edificació de planta rectangular de 6 
metres de llarg per 4,20 d’ample, dividida en dues habitacions per un mur central.  

Aquest edifici no va ser excavat completament tret de la retirada del mantell vegetal per poder 
delimitar estructures. L’accés a aquesta edificació és realitza pel nord per una porta que conserva 
el marxapeu i l’arrencament dels brancals.  

Recolzat en el mur exterior nord de l’edificació esmentada i hi ha una estructura de planta 
semicircular de 2’80 de diàmetre realitzada amb carreuó en el parament exterior i un reble realitat 
amb pedres irregulars de mides diferents, morter i terra. Les estructures localitzades estan en un 
estat ruïnós i nomes conserven alguna pedra alineada sobre la roca . Són una obra de maçoneria 
de carreuó de diferents mides lligats amb morter de calç de coloració rosada. Per les empremtes 
deixades en d’absis de la capella castral, aprofitada com a paret d’aquesta edificació, podem 
confirma que només tenia una planta. 

 
Detall de l’estructura de planta semicircular adossada a l’edifici adjacent a la capella del castell. 24/GEN/2011 (P. Ll. 
Artigues). 

Des de la base de la torre del recinte sobirà i en direcció a llevant, es conserva part de la Muralla 
Central  que tancava i defensava el recinte per aquest sector. Es conserven 13 metres de longitud 
de muralla i possiblement disposava d’una amplada d’1,5 m. Estava construïda amb dues cares 
exteriors de carreus de mida mitjana i el seu nucli està fet amb replè de pedres de diferents mides 
amb morter de calç. Aquesta muralla devia d’estar lligada o funcionar en algun moment amb el 
mur de l’Àmbit D que conserva dues espitlleres i que ja hem comentat anteriorment, malgrat la 
diferència d’obra en els seus paraments. Cal pensar que en l’angle que forma la muralla i el mur 
espitllerat podria haver existit una poterna, doncs paral·lel a la muralla i apartat uns 5 metres es 
situa un muret que s’adapta la roca i del que es conserva també un petit fragment, formant com 
una passera als peus de la muralla. 
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Fotografia del la cara interior de la Muralla del Recinte Jussà Central, on es pot veure el seu deficient estat de 
conservació. 25/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

 
Fotografia de detall de la cara interior de la Muralla del Recinte Jussà Central on es veu el seu aparell regular de 
grans carreus. 21/GEN/2011 (P. Ll. Artigues). 

 

 
Fotografia de l’estat actual de la Capella del castell ubicada al recinte jussà realitzada des de la torre del recinte 
sobirà. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

Dins del recinte jussà, al sud-est de la torre del recinte sobirà trobem la Capella del castell. És un 
edifici de planta rectangular amb una superfície interior de 32,40 m2 i una superfície construïda 
de 60 m2. És una capella de nau única d’amplada interior de 3,88 m. amb un estretament a la part 
absidal de 20 cm per cada banda, i amplada exterior de 6,13 m. La dimensió longitudinal interior 
és de 8,32 m i la exterior de 10,12 m.  

Estava coberta amb volta de pedra en sentit longitudinal, de la qual resten sis filades que es 
recolzen sobre el mur nord-oest. Els murs estan construïts amb doble cara de filades regulars de 
carreus de pedra vermella ben escairats i tenen dos gruixos diferents. Els murs nord-oest i sud-
oest on es recolzava la volta fan una amplada d’1,12 m, mentre que els perpendiculars, és a dir el 
de la porta d’accés i el de l’absis, tenen un gruix de 90 cm.  

Es conserva una alçada visible màxima de 3,54 m. El mur nord-oest conserva a l’interior tota la 
línia d’imposta diferenciada per una motllura de pedra on comença la volta que cobria tota la 
superfície de l’edifici. Per la seva banda l’altre mur on es recolzava la volta conserva alguna traça 
d’aquesta imposta. 

A la zona del presbiteri, interiorment, els murs nord-oest i sud-est resten les traces d’unes arcades 
cegues adossades que han perdut les dovelles.  

El mur nord-oest no disposa de cap obertura, mentre que l’oposat té una finestra oberta en alçada 
a cara sud-est de la nau.  

L’accés a l’interior de la capella es realitza mitjançant la porta ubicada al mur sud-oest. Els murs 
nord-oest i sud-est han patit un nivell molt sever d’espoli i presenten esvorancs importants que 
amenacen l’estabilitat de les restes de l’edifici. En general tota la capella ha estat espoliada 
sistemàticament. Ha perdut totes les peces d’arc de la porta d’accés que podien estar 
ornamentades, només conserva in situ alguna peça dels brancals. També ha perdut una part 
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important dels carreus que conformaven les cantonades de l’edifici i les peces de dovelles que 
constituïen els arcs interiors. Considerem que és urgent una intervenció de consolidació i reforç 
de les estructures per evitar el seu col·lapse. 

 
Imatge de l’interior de la Capella on es veu el mur sud-oest, on està ubicada la porta d’accés. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Imatge de l’interior de la Capella del castell on es veu el mur nord-est. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Detall del parament interior del mur nord-oest amb la motllura que fa d’imposta per l’arrencada de la volta que 
cobria la Capella. A la dreta de la imatge apreciem l’espoli de la cantonada que separava la petita nau del presbiteri. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Detall del mur nord-oest a la zona del presbiteri on es veu de forma clara l’espoli de les dovelles de l’arc cec 
construït just per sota de la motllura d’imposta de la volta. Cal remarcar la bona qualitat de l’aparell de carreus del 
mur. 14/SET/2018 (E. Píriz). 
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Detall del mur sud-oest de la Capella del castell. Imatge presa des de l’exterior que deixa veure l’estat de la porta 
d’accés amb la pèrdua de les dovelles de l’arc. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
Fotografia de l’exterior de la Capella del castell on es pot veure l’estat d’espoli i degradació del mur sud-est, on els 
esvorancs són tan grans que permeten veure clarament els paraments interiors. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

Al sud del recinte sobirà s’estén una superfície que forma part del recinte jussà i que està 
delimitada per la Muralla de Ponent 3 a l’oest, la Muralla Sud, la Capella del castell a l’est i al 
nord les estructures i els afloraments de roca sorrenca i lutites del Buntsandstein sobre les que 
està construït el recinte sobirà. 

Aquesta zona ocupa una extensió de 325 m2. És una zona molt desfigurada doncs a perdut gran 
part del tram de la Muralla Sud i tota la superfície és força irregular, en bona part per causa dels 
enderrocs acumulats. 

L’accés al recinte superior es realitzava per aquesta banda. Es conserven quatre graons excavats 
en la roca, dos dels quals es troben molt degradats, de l’escala que portava fins al nivell del 
recinte sobirà. La irregularitat de la roca així com l’existència de cavitats o espais buits, fan 
pensar que bona part de l’escala seria de fusta i una altra part de l’accés s’efectuaria per passera 
de fusta, que es recolzaria sobre estructures de maçoneria de les que hi ha restes d’alguna. L’ús 
de passeres i fusta permetria, al mateix temps, poder desmuntar-la amb facilitat en cas de 
necessitat. 

 
Detall dels graons excavats a l’aflorament de roca natural per accedir al recinte sobirà del castell.  També es poden 
observar diferents encaixos i forats on possiblement s’hi fixaven estructures de fusta relacionades amb l’accés. 
26/ABR/2010 (E. Píriz). 

A la intervenció dirigida per Pere Lluís Artigues, es van documentar diverses estructures que 
podrien estar relacionades amb l’accés al recinte superior, però el mal estat de conservació no va 
permetre confirmar-ho. 

Actualment hi ha una escala d’estructura metàl·lica, baranes i graons de fusta que dóna accés al 
recinte sobirà del castell. Aquesta escala està ubicada aproximadament al lloc on es trobaria 
l’accés original. 
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Detall de la zona del recinte jussà del castell ubicat al sud del recinte sobirà. En primer pla es veu l’escala 
d’estructura metàl·lica i graons de fusta que actualment dóna accés al recinte sobirà del castell de Cervelló. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
Detall de la Muralla de Ponent 3 del recinte jussà del castell just a la seva trobada amb la Muralla de Ponent 1. Es pot 
veure a la dreta de la fotografia l’escala d’estructura metàl·lica que actualment dóna accés al recinte jussà del castell 
des de l’aparcament. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

La Muralla de Ponent 3 és un mur corregut que s’adapta a la roca natural. Està construït amb 
carreus de mida regular i mitjana amb un nucli format per picadís i morter de calç de color rosat. 
Es conserva una longitud de 13,75 m en dos trams de 5,50 m i 8,25m i disposa d’una amplada de 
mur d’1,35. Té una orientació de nord a sud efectuant un canvi de direcció. Es conserva en un 
estat molt degradat i desconeixem l’alçada total conservada. La seva projecció vertical coincideix 
amb una alineació de pedres situades en l’angle sud-oest del recinte superior, això permet suposar 
el que seria l’alçada original. 

Aquesta muralla estaria lligada amb la Muralla Sud que tancaria per la banda meridional del 
recinte jussà, de la que pràcticament no queden restes, donat que es troba ensorrada, conservant-
se només en alguns punts en la base. 

Recinte Sobirà 

Està ubicat sobre l’elevació natural més alta del conjunt, a una cota de 267,9 m sobre el nivell del 
mar. Respecte al recinte jussà es pot dir que es troba a l’extrem oest. Actualment té una superfície 
construïda aproximada de 440 m2.  

Totes les construccions que el conformen es van adaptant a les irregularitats de la muntanya 
alineant els seus murs exteriors amb els espadats de la muntanya. Això el configura amb una 
planta allargassada amb una dimensió aproximada de 34,50 m de llarg per 13,35 m al punt de 
major dimensió d’amplada. Igual que el recinte jussà es pot dir que segueix una directriu amb 
direcció de sud-oest a nord-est. 

Com ja hem comentat, l’accés al recinte sobirà es realitza únicament des de l’interior del recinte 
jussà mitjançant unes escales muntades al a la banda sud, sobre les penyes que conformen i 
defensen el conjunt. 

 

 
Ortofotografia del recinte sobirà amb la nomenclatura de cada un dels seus àmbits utilitzada al 
present document. (Global Geomática – E. Píriz – P.Ll. Artigues). 
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A nivell defensiu, podríem dir que el recinte sobirà s’estructura entre la Torre principal ubicada a 
l’est i la Bestorre de Ponent situada a l’altre extrem sobre la Muralla de Ponent 2 que conformaria 
una mena de bastió. 

 

 
Fotografia general de l’estat actual del recinte sobirà realitzada des de la Torre. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

Un cop arribats a la cota de nivell del recinte sobirà trobem un primer espai que hem denominat 
Àmbit 1. Possiblement seria un espai obert que funcionaria com a pla d’accés a l’interior del 
recinte. Segons les restes de morter que podem observar sobre la roca natural, podem dir que 
aquest àmbit tenia unes dimensions majors però en perdre els murs més meridionals que 
conformarien una esplanada més gran que la que es conserva actualment. En qualsevol cas, la 
superfície de l’Àmbit 1 és aproximadament de 17 m2. 

Un cop travessada la porta d’accés, entrem en un espai que hem anomenat Àmbit 2 i que funciona 
de distribuïdor de tot el recinte sobirà. Té una superfície útil de 39 m2 i una planta de forma 
trapezoidal. Al seu interior trobem a la banda est l’accés a la Cuina, la boca d’un forn de pa que 
està ubicat dins de la cuina i una llar de foc. A l’extrem oest hi ha l’arrencada de les escales que 
pujarien a la planta superior escapçada, que conserva només els primers graons, i l’accés a 
l’Àmbit 5 mitjançant un pas de porta de 97 cm d’amplada. 

Al mur sud de l’Àmbit 2 hi ha la connexió amb l’Àmbit 3 que es feia mitjançant un pas de 3,27 m 
d’amplada, amb una arcada de pedra que es conserva, en part, just a terra sota la seva ubicació 
original. 

 

 

 
Imatge de l’interior de l’Àmbit 2 on es pot veure també l’accés de l’escala a l’esquerra que puja des del recinte jussà 
del castell i les diferents baranes metàl·liques de protecció. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
Fotografia de l’estat actual del interior de l’Àmbit 2 amb l’accés a la cuina mitjançant una escala de graons de fusta a 
l’esquerra, la boca del forn de pa al centre i la cavitat de la llar de foc a la dreta de la imatge. 14/SET/2018 (E. Píriz). 
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Per accedir a la Cuina des de l’Àmbit 2 hi ha un petit pas de porta que conserva la part baixa dels 
brancals de pedra i uns graons excavats a la roca. Actualment, per sobre dels originals, hi ha uns 
graons de fusta sobre una estructura metàl·lica. És un espai de planta irregular amb una superfície 
útil de 23,20 m2. Ocupant part de l’interior es troba el forn de pa que ja hem citat. Es conserven a 
l’interior de la Cuina, les bases de les arrencades d’una arcada de pedra que segurament trencaria 
la llum de les bigues que formarien el seu sostre i com a conseqüència el paviment del pis 
superior. 

Es va localitzar, durant la intervenció arqueològica dirigida per Ainoa Pancorbo, una peça 
ceràmica de grans dimensions encastada plana sobre un muret baix que faria de pica. 

A la banda sud de la Cuina, a tocar de la porta d’accés, hi ha un pas d’1 m d’amplada que dóna 
directe al Rebost. Aquesta altra estança ha estat identificada amb el rebost perquè es van 
localitzar al seu interior unes separacions construïdes amb envanets de guix que segurament 
tenien la funció de contenir i emmagatzemar gra. 

 
Imatge de l’interior de la Cuina del recinte sobirà del castell. Al centre de la imatge tenim l’arrencada de l’arc 
formada per dos carreus de pedra sorrenca vermellosa ben escairats. Darrera del mur es troba el Rebost. 14/SET/2018 
(E. Píriz). 

L’Àmbit 3 està ubicat al sud de l’Àmbit 2 i té una superfície útil de 8,83 m2. No es va exhaurir 
l’excavació d’aquest espai, però a la intervenció dirigida per l’arqueòloga Ainoa Pancorbo es va 
localitzar una altra llar de foc al seu interior.  

Cap a l’est de l’Àmbit 2 s’accedeix a l’Àmbit 5 que al seu torn dóna accés per una porta 
d’amplada de 60 cm a l’interior de la planta baixa de la Torre del castell. L’Àmbit 5 té una 
geometria de planta irregular i una superfície de 10,65 m2. 

La Torre és de planta rectangular i té una alçada màxima conservada des del recinte jussà de 
12,20 m. Està construïda directament sobre els afloraments de roca sorrenca i lutites del 
Buntsandstein i per la seva part interior només disposa d’un pis d’alçada conservat amb uns murs 

exteriors amb gruix diferent en funció de la seva ubicació. El mur nord fa 1,83 m, l’est 2,05 m i el 
sud 1,45m. 

Té una superfície interior de 10,22 m2 i una superfície construïda a la cota de recinte sobirà de 
42,76 m2 aproximadament.  Els murs que la composen estan fets amb un aparell de carreus de 
grans dimensions disposats en filades regulars. Els carreus del parament de la cara sud de la torre 
estan molt degradats i han estat objecte de reparacions i refaccions al llarg de la història del 
castell. 

 

Aixecament ortofotogramètric de la cara de llevant de la Torre del castell. 2010 (Global Geomática). 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
67

 

 
Fotografia de l’interior de la Torre del recinte sobirà del castell. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
Fotografia de l’estat de conservació deficient del parament exterior sud de la Torre, on es poden veure les successives 
reparacions realitzades al llarg de la història del castell de Cervelló. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

L’interior de la torre va ser excavat fins arribar a la roca natura en la intervenció dirigida per 
Ainoa Pancorbo de l’any 2010. La resta del recinte sobirà del castell també va ser excavat en 
aquesta intervenció tret de l’Àmbit 4 que per motius de seguretat de les estructures i dels 
arqueòlegs es va decidir deixar sense intervenir. 

L’Àmbit 4 es troba al sud de l’Àmbit 5 entre l’Àmbit 3 i la torre. Donat que no va ser excavat, 
desconeixem la seva funcionalitat. El que sí sabem és que no té accés des de cap àmbit adjacent a 
nivell de planta baixa del recinte sobirà. 

Formant part d’aquest recinte trobem les muralles que defensen l’extrem oest del castell. Hem 
diferenciat la Muralla de Ponent 1 i la Muralla de Ponent 2 en funció de la seva cota d’arrencada 
de la seva construcció. 

 
Imatge de l’interior de l’Àmbit 4 realitzada des de la Torre. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

La Muralla de Ponent 1 està fonamentada sobre els afloraments de roca natural ubicats a cota del 
recinte jussà. Aquesta estructura puja folrant el cingle natural i està construïda mitjançant una 
cara exterior de filades regulars a base ce carreus de pedra ben escairats lligats amb morter de 
calç i un reblert de l’espai buit fins a la roca que conforma la base del recinte sobirà. Es conserva 
poca superfície de cara exterior original, però per les traces del reblert es pot afirmar que arribava 
fins a uns 7 m d’alçada. El seu gruix màxim és aproximadament de 2 m i té una longitud de 30 m 
repartits en cinc trams de mides diferents (2,5-10,60-3,80-10,45-3 m respectivament). Aquesta 
estructura va ser restaurada i consolidada en part l’any 2010 protegint les parts inferiors que 
havien perdut la cara exterior mitjançant la construcció de noves filades de carreus reaprofitats 
recuperats a les intervencions arqueològiques.  

Tot i que aquesta estructura muraria arrenca a una cota inferior, arribava segurament fins a una 
cota que la faria part constituent del recinte sobirà. 
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Fotografia de les estructures defensives de la cara oest del castell de Cervelló formades per la Muralla de Ponent 1 a 
la part central de la imatge i la Muralla de Ponent 2 i la Bestorre de ponent per sobre de l’aflorament de roques 
sorrenques i lutites del Buntsandstein que conformen la plataforma del recinte sobirà, just després de les 
intervencions arqueològiques. 3/JUN/2011 (P.Ll. Artigues). 

 
Fotografia de l’estat actual de les estructures defensives de la cara oest del castell de Cervelló. 18/DES/2018 (E. 
Píriz). 

La Muralla de Ponent 2 en canvi, està fonamentada sobre el nivell de recinte sobirà i està 
reforçant el mur que tanca la Cuina. Es conserven poques filades i està construïda amb el mateix 
sistema que la Muralla de Ponent 1, a base d’una cara exterior formada per carreus de pedra 
sorrenca vermellosa disposats de forma regular i lligats amb morter de calç i un reblert que arriba 
fins al mur que delimita l’àmbit de la Cuina. Igual que l’anterior, té un gruix màxim de 2 m. Està 
dividida en dos trams per la Bestorre de ponent, un de 7,60 m i l’altre de 7,50 m de longitud. 

Per últim, la Bestorre de Ponent està adossada per la cara exterior al mur que delimita la Cuina i 
es fonamenta sobre l’aflorament de roca natural que genera la plataforma del recinte sobirà del 
castell. Aquest element defensiu està controlant la banda oest del conjunt. És de planta 
quadrangular amb una superfície construïda a la base de 6,40 m2. La seva conservació és molt 
deficient. Els carreus que formen les filades de la cara exterior estan molt degradats amb una 
pèrdua important de material.  

Altres elements del recinte sobirà són el paviment de sauló que revesteix i protegeix la roca 
natural on s’assenten les estructures; les baranes metàl·liques que guien i delimiten la visita 
protegint els punts de diferencia de nivell amb perill de caiguda; i el pal de la bandera que està 
ubicat a l’interior de la Torre. 

- Església de Santa Maria de Cervelló. 

L’església de Sant Maria de Cervelló o dels Socors (abans d’advocació a Sant Esteve), està 
situada al sud-est del conjunt, sobre un replà artificial de la muntanya de 665 m2, a una cota 
inferior a la del castell, a 205,50 m sobre el nivell del mar. 

És un edifici que ha patit diferents transformacions al llarg de la seva història que han transformat 
la seva aparença. En el present document realitzem una descripció de l’edifici a l’actualitat tot i 
que fem constants referències als elements desapareguts. 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló on es poden apreciar estructures desaparegudes com el campanar 
ubicat sobre el cimbori, la part final de la torre on hi havia l’escala d’accés al campanar i la sagristia adossada a la 
cara nord de l’absis. 1909-1925 (Josep Maria Co i Triola). 
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Fotografia de l’estat actual de l’església de Santa Maria de Cervelló amb l’absis amb ornamentació llombarda i el 
cimbori. A la dreta hi ha el bàcul de la il·luminació monumental. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 

 
Imatge de l’absis i de la torre que contenia l’escala d’accés al campanar que hi havia sobre el cimbori i que ara conté 
la sagristia. 12/DES/2017 (E. Píriz). 

Té una superfície construïda aproximada d’uns 202,54 m2. 

Està orientada amb els peus al sud-est i la capçalera al nord-oest. La seva planta és de nau única 
rectangular, dividida en tres crugies més el presbiteri. La capçalera està formada per l’absis 
semicircular romànic que exteriorment està ornamentat amb les característiques arcuacions i 
lesenes de l’estil llombard.  

L’interior del presbiteri, de geometria semicircular, disposa de cinc fornícules dues  oposades a 
banda i banda de la nau mentre que les altres tres es troben ubicades radialment de forma 
simètrica a l’eix central del temple. Aquestes tres fornícules estan separades per una columna de 
pedra adossada al mur i disposen d’una finestra de doble esqueixada cada una que s’obren a 
l’exterior.  

 
Fotografia de l’interior de l’església de Santa Maria de Cervelló realitzada des de la nau amb el presbiteri, la trona i 
les capelles laterals d’estil gòtic. 15/DES/2017 (E. Píriz). 

El presbiteri està cobert amb una semi cúpula i la seva construcció, igual que la resta de l’absis, 
està feta a base de maçoneria de filades regulars de carreuons de pedra sorrenca vermellosa, 
segurament extreta de la mateixa muntanya on es troba l’església. 

La nau està coberta amb una volta de canó reforçada amb dos arcs torals que estableixen les tres 
crugies. El tram just anterior al presbiteri, està cobert per un cimbori construït sobre quatre 
trompes còniques que transformen la planta quadrada del tram de la nau en una planta octogonal. 
Així doncs el cimbori octogonal està cobert amb una cúpula de pedra i disposa de quatre finestres 
també de doble esqueixada, com les de l’absis, obertes a les quatre cares que segueixen els eixos 
principals de l’edifici. 

Tota la ornamentació exterior de l’absis, el cimbori i la nau principal segueix un mateix programa 
decoratiu a base d’arcuacions cegues i lesenes característiques de l’art romànic d’estil llombard. 
Les finestres conservades en aquests elements segueixen aquest estil amb una morfologia esvelta, 
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amb doble esqueixada, d’obertura estreta i arc de mig punt. En aquest sentit es pot establir que les 
parts conservades de l’església original són del segle XI. 

Segons J. Puig i Cadafalch, A de Falguera i J. Goday (1911) l’edifici original romànic estava 
construït amb una única nau sense capelles laterals i disposava de dos absis més a banda i banda 
de la nau just al tram anterior al presbiteri de l’església. I diuen textualment [En l’espay comprès 
entre els tres absis, s’alça el cimbori...]. 

Actualment, al lloc on J. Puig i Cadafalch, A de Falguera i J. Goday (1911) ubicaven dos absis 
més, trobem dues capelles de planta rectangular construïdes cap al segle XVI en estil gòtic. Als 
dos murs de la nau s’obren dos arcs apuntats de pedra que donen pas a les capelles que estan 
cobertes amb voltes de creueria. 

A banda i banda del tram central de la nau s’obren dues capelles laterals més. En aquest cas estan 
datades al segle XVIII. Als peus de la nau trobem el cor construït sobre el primer tram de la nau 
central amb una volta de creueria. Per poder accedir al cor, hi ha construïda annexa al mur 
exterior de la nau una escala de cargol que genera un volum semi cilíndric. 

La porta d’accés a l’església està ubicada al mur sud-oest de forma central a l’eix longitudinal del 
temple. Està construïda en estil renaixentista i possiblement es va executar al mateix temps de les 
capelles laterals del segle XVI. Està flanquejada per una columna a cada brancal, esculpides en 
pedra sorrenca de color beix. Cada columna es troba sobre un podi i sustenten un entaulament 
amb un fris d’estil dòric amb els tríglifs i les mètopes clàssiques per sota d’un frontó triangular. 
Com acroteris hi ha unes bases prismàtiques que estaven coronades per boles de pedra que avui 
han desaparegut. Al timpà del frontó hi ha una escultura tallada en una altra tipus de pedra 
diferent al conjunt que és tot de pedra sorrenca de color beix. Al mateix mur, sobre la porta 
donant llum al cor, hi ha un òcul circular format per carreus tallats en el mateix tipus de pedra, 
que possiblement va ser obert quan es va construir la ornamentació de la porta. 

 
Façana sud-oest de l’església de Santa Maria de Cervelló. 11/OCT/2017 (E. Píriz). 

Interiorment trobem que el paviment de la nau està realitzat amb peces ceràmiques rectangulars 
disposades en espiga. Hi ha dos graons de pedra que donen accés al presbiteri que està 
pavimentat amb llosses de pedra. Per la seva banda, les quatre capelles laterals estan 
pavimentades també amb rajoles ceràmiques rectangulars disposades en espiga i separades de la 
nau per un graó de pedra. 

Tot el conjunt dels paraments verticals i la semi cúpula del presbiteri no disposen de cap 
revestiment de tal manera que es pot apreciar en tot moment la maçoneria de carreuons de pedra 
rogenca. Els arcs que donen pas a les dues capelles laterals ubicades als dos costats del tram de la 
nau a tocar del presbiteri tampoc tenen revestiment igual que els nervis de les voltes que les 
cobreixen i les impostes i les arestes que fan de transició amb la nau. Aquests elements estan 
executats en pedra sorrenca de color beix. 

La cúpula, els paraments de l’interior del cimbori i la plementeria de les voltes de les dues 
capelles laterals d’estil gòtic, estan revestits amb morter i acabats de color blanc. La resta de 
paraments de l’interior de l’església estan revestits amb morter acabat de color blanc i disposen 
d’una decoració pictòrica ornamental. Aquest acabat es troba tant als murs com a les voltes de les 
altres dues capelles laterals, i del cor. 

Al mur nord-oest de la nau central entre les capelles laterals es conserva una trona. L’accés a 
aquest element que es realitzava per l’interior del mur va ser tapiat per reforçar l’estructura 
millorant l’estabilitat d’aquest element. 

 
Fotografia de l’interior de l’església realitzada des del cor, on es pot veure una de les capelles laterals del segle 
XVIII, la trona i el paviment de la nau, de la capella lateral i del presbiteri. La barra que travessa la imatge és el tirant 
metàl·lic que reforça la volta de la nau del primer tram on hi ha el cor. 4/OCT/2017 (E. Píriz). 

L’últim tram de la volta de la nau està atirantat a l’alçada de la barana del cor amb una barra 
d’acer visible. Els murs que separen les capelles laterals també estan atirantats però en aquest cas 
els elements estructurals es troben embeguts a l’interior dels murs. 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
71

 

 
Fotografia de l’interior de l’església realitzada des de la nau. Trobem el cor al centre amb la seva volta de creueria i 
la barana. Sobre aquesta hi ha el tirant metàl·lic que reforça l’arc toral que determina el primer tram de la nau. Als 
dos costats de la imatge es veuen les dues capelles laterals del segle XVIII. 15/DES/2017 (E. Píriz). 

Des del primer tram de la nau ubicat als peus de l’església, a mà esquerra hi ha una porta que 
dóna a l’escala de cargol que puja fins al cor. Les capelles laterals del segle XVIII disposen d’una 
finestra oberta a la part alta dels murs sud-oest de cada una. També disposen d’una porta que les 
comunica a peu pla amb les capelles del segle XVI. La primera capella a mà dreta conserva la 
imatge de Santa Maria de Cervelló o dels Socors. Sota aquesta imatge es conserva una 
reproducció del taüt en fusta del segle XIV que va contenir les restes de Santa Maria de Cervelló 
que es conserva al Museu Diocesà de Barcelona.   

 
Imatge de la reproducció del taüt de Maria de Cervelló realitzat en fusta policromada del segle XIV que hi ha a la 
capella lateral sud del segle XVIII de l’església. 15/DES/2017 (E. Píriz). 

A la capella lateral d’estil gòtic ubicada a la dreta del presbiteri, trobem una porta amb les peces 
de llinda i brancals realitzades en pedra sorrenca de color beix, que porta a l’interior del que ara 
és una petita sagristia i que era l’escala de la torre adossada que portava fins al campanar gòtic 
que hi havia sobre el cimbori de l’església, avui desaparegut. 

 
Fotografia del cimbori de l’església amb la seva decoració a base de lesenes i arcuacions d’estil romànic llombard. Es 
pot veure també part de la coberta de la nau del temple. 11/OCT/2017 (E. Píriz). 

 
Imatge de la coberta de la capella lateral d’estil gòtic ubicada al nord de la nau de l’església. 11/OCT/2017 (E. Píriz). 
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Exteriorment podem diferenciar de forma clara l’edifici original del segle XI construït amb 
maçoneria regular de carreuons de pedra sorrenca vermellosa, en estil romànic llombard, de la 
resta de modificacions que ha patit l’edifici. Podem veure clarament els dos volums que 
corresponen a les capelles del segle XVI, el volum semi cilíndric de l’escala que puja al cor i el 
volum de la torre annexa a l’est entre l’absis i la capella lateral que contenia l’escala que pujava 
al campanar de sobre del cimbori. També es pot diferenciar els volums que pertanyen a les 
capelles laterals construïdes al segle XVIII. Tots els annexes, encara que l’aparell dels seus murs 
és diferent a l’obra romànica, també estan construïts amb carreus de pedra sorrenca vermellosa. 
De forma superficial es pot veure com tots els paraments de tots els moments constructius 
conserven restes d’una aplicació de calç que en algun moment els revestia i que emblanquinava 
tot l’edifici pel seu exterior. 

Actualment la nau, el cimbori i l’absis de l’església estan coberts mitjançant lloses de pedra que 
van ser col·locades durant la restauració realitzada l’any 1988. Per la seva banda tant les quatre 
capelles laterals com el volum de l’escala d’accés al cor, disposen d’unes cobertes no transitables, 
construïdes l’any 2012, amb un acabat a base de graves de riu. 

A l’explanada on es troba ubicada l’església de Santa Maria de Cervelló es pot dividir en dos 
espais principals. Un pla es troba al nord de l’absis i l’altre davant de la porta d’accés a l’església 
a l’oest del temple. Aquest recinte es correspon a l’antic cementiri de la parròquia de Sant Esteve. 
Conserva els murs exteriors que delimiten i conformen el pla al nord-est, est, sud i oest fent les 
funcions de tanca i murs de contenció de terres. Sobre aquest mur hi ha una barana metàl·lica de 
brèndoles verticals que es va col·locar durant les intervencions de restauració realitzades l’any 
2011. 

 

 
Imatge de l’espai ubicat a l’oest de l’església de Santa Maria de Cervelló que forma part de l’explanada anivellada on 
es va construir l’església. 11/OCT/2017 (E. Píriz). 

 
Imatge del pas que comunica pel sud de l’església l’espai al nord amb l’espai a l’oest que formen l’explanada on 
s’assenta el temple. 11/OCT/2017 (E. Píriz). 

 

 
Fotografia del pas entre l’església i l’aflorament de roca natural vermella retallada que comunica pel nord-oest 
l’espai al nord amb el que es troba a l’oest. 18/DES/2018 (E. Píriz). 
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Els dos espais separats per l’església estan comunicats per dos passos un al sud entre l’església i 
el mur i un altre al nord-oest entre l’església i el retall vertical de l’aflorament natural de roca 
sorrenca i lutites del Buntsandstein. 

 
Imatge de l’accés des de la carretera BV-2007 a l’explanada a tocar de l’absis de l’església. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 
Imatge de l’accés pel camí que arriba pel nord des de l’aparcament públic. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

Es pot accedir a l’esplanada per tres punts diferents. A l’espai ubicat al nord de l’església es pot 
arribar des del sud mitjançant un camí amb escales tallades a la roca natural que pugen el cingle 
des de la carretera BV-2007, que porta al mas Can Sala d’Abaix. Aquest camí només és 
accessible a peu donades les seves característiques i el desnivell de 25 m d’alçada que puja en 
pocs metres. Des del nord s’hi arriba pel camí formigonat que passant per un aparcament de 
cotxes ve de la carretera de Santa Maria. Aquest és un camí amb una amplada de 2,50 m i que 
permet l’accés de vehicles fins a l’esplanada tot i que disposa d’una cadena que barra el pas just 
després de l’aparcament de la carretera. 

El paviment de l’esplanada on s’ubica l’església és fonamentalment de sauló. Davant de l’entrada 
a l’església hi ha un paviment modern de rajoles ceràmiques que disposa d’uns focus encastats de 
la il·luminació monumental de l’església. Aquesta il·luminació va ser realitzada l’any 2017 i es 
composa de dos bàculs amb projectors que il·luminen la porta d’entrada i l’absis, i altres 
llumeneres ubicades a l’exterior de l’església. 

 
Fotografia on es pot veure la ubicació de la construcció que possiblement corresponia a l’antiga rectoria sobre el 
penyal a l’esquerra de la imatge. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

- Antiga rectoria de la parròquia de Sant Esteve. 

Fora del recinte de l’església de Santa Maria de Cervelló, sobre l’aflorament rocós que es troba 
just al nord-oest del temple, trobem les restes d’una edificació que possiblement va ser l’antiga 
rectoria de la parròquia de Sant Esteve. Per les restes conservades i les imatges antigues que hem 
pogut estudiar, es tracta d’una construcció de planta rectangular amb una superfície construïda 
aproximada de 88 m2 repartits en dos espais diferenciats. Un cos d’habitatge amb planta baixa i 
que antigament tenia una planta pis, i un tancat exterior. Disposava d’un accés al mur sud-oest i 
una finestra que donava a sobre de l’església. Estava coberta amb una teulada a dues aigües feta 
amb teules corbes ceràmiques i tenia una xemeneia. 
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Fotografia de les restes de l’antiga rectoria realitzada des de l’explanada de l’església. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 
Imatge de l’estat de conservació de la façana sud-est de l’antiga rectoria. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

Actualment ha perdut la coberta, els sostres i només conserva la part baixa dels murs perimetrals 
construïts amb maçoneria de pedra vermellosa irregular lligada amb morter de calç. Encara es pot 
veure als murs restes de l’arrebossat de les cares interiors. També es conserven algunes 

construccions annexes que no sabem quina era la seva funció però que estarien associades a la 
construcció principal. 

 
Fotografia de les restes de l’antiga rectoria. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 
Fotografia de les restes de l’antiga rectoria on es veu el seu interior a principis del segle XX. 1922 (Arxiu Fotogràfic 
SPAL-DIBA). 
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- Hàbitat. 

Entre el castell i l’església es situa una esplana a la que es pot accedir pel camí que dóna accés al 
castell on són visibles en diversos punts escales retallades a la roca, per salvar el desnivells.  

Arribats a l’esplana ens trobem amb una àrea amb força vegetació que s’estén en una superfície 
irregular d’uns 804 m2, amb una important cinglera a llevant i una pendent pronunciada al sud. 
En aquesta esplana es poden observar, mig ocult entre la vegetació, diversos encaixos en el terra i 
en les roques verticals, que ens indiquen la presència de les restes del que hauria estat un hàbitat 
format per cabanes de fusta, del que hauria estat l’antic nucli de Cervelló i vinculat al castell. 

D’aquest conjunt de retalls cal destacar el que es localitza al sud-est, format per un retall 
quadrangular, d’uns 10 metres de llarg i 8 d’ample, en els punts màxims, en el perímetre del qual 
es localitzen diversos encaixos circulars on s’ubicarien els pilars de fusta de sustentació de la 
coberta i reforç de les parets. A ponent del retall es documenta el que seria una porta, a tocar 
d’una escala retallada a la roca. 

 

 
Vista general d’una de les cabanes visibles, escales per salvar el desnivell, porta d’accés i roca rebaixada per obtenir 
un sòl pla. 12/DES/2018 (PLl. Artigues) 

 

Un altre punt amb força elements visibles, és l’apèndix de roca que es situa sobre la vertical de 
l’edifici de l’antiga rectoria de Sant Esteve, a tocar de l’església de Santa Maria. Sobre aquesta 
superfície es veuen encaixos de biga, la roca retallada i les restes d’algun mur de maçoneria.  

Per la resta de la superfície de l’esplanada són visibles alineacions de diversos encaixos circulars i 
petits dipòsits rectangulars. 

L’esplanada no és l’únic indret on es troben estructures negatives associades a l’hàbitat. En el 
sector de la necròpolis a tocar d’uns del conjunt més visibles de tombes es localitza una bauma al 
costat de la qual s’observen diversos encaixos circulars que ressegueixen el perfil de la roca i 
haurien servit per bastir alguna estructura de fusta. 

Cap la possibilitat que la superfície de l’hàbitat fos molt més extens, ocupant part del sector de la 
necròpolis, l’esplanada descrita i que es perllongues per la falda del turó vers el nord. 
L’observació de fotografies de principis del segle XX om podem veure el turó sense vegetació 
permet observar diferents encaixos a la vertical de les roques, plantejant aquesta possibilitat. 

 

 
Roca retallada amb encaixos realitzats en el punt de l’apèndix sobre l’església de Santa Maria de Cervelló. 
12/DES/2018 (PLl. Artigues) 
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Rebaixos i encaixos en les roques per sustentar algun tipus de coberta. 12/DES/2018 (E. Píriz). 

 
Vista de la bauma i de la petita terrassa amb els encaixos circulars resseguin el perfil de la roca. 12/DES/2018 (E. 
Píriz) 

 

 
Imatge a l’església de Santa Maria amb elements visibles del castell. Una mirada acurada permet descobrir encaixos 
a la roca. 1/OCT/1922 (Arxiu fotogràfic de l’SPAL-DIBA). 

 

 
Ampliació de la imatge anterior on es marca l’alineació d’encaixos a les roca que podrien formar  part del conjunt 
d’hàbitat. 1/OCT/1922 (Arxiu fotogràfic de l’SPAL-DIBA). 
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- Necròpolis. 

Al voltant de l’església de Santa Maria i a ponent d'aquesta, es troben diverses tombes 
antropomorfes, un total de 14. Totes presenten encaix per al cap, més o menys diferenciat i estan 
orientades d'est a oest, o sud-oest nord-est, amb el cap a l'oest. 

Si iniciem el recorregut des de l’església, les primeres tombes antropomorfes, concretament 7, 
les trobem al voltant del temple, dues de les quals per sota seu, relació que confirma l'anterioritat 
cronològica d'aquestes fosses respecte de l'església de Santa Maria.  

La primera de les tombes d'aquest indret correspon a un enterrament infantil que actualment es 
troba aïllat, a uns 8 metres al nord de l’absis. Es tracta, ara per ara, de l'únic enterrament infantil 
localitzat al conjunt i amida 77 cm de llarg per una amplada màxima de 23 cm. 

 
Tomba infantil al nord de la capçalera juliol/2011 (PLl. Artigues) 

A tocar de l'angle sud-est del temple es troba el grup més nombrós de tombes. Se'n distingeixen 
4, dues d'elles de forma parcial, ja que els murs de l'església hi passen per sobre. Es tracta també 
de les tombes de més grans dimensions, sobretot les dues més properes a la capçalera. Presenten 
encaix per a les lloses de coberta i l’encaix pel cap tallat a la roca. D'aquestes en tenim les 
mesures, tret de la profunditat donat que es troben reblertes de terra. Una fa 185 cm de llarg i 
una amplada màxima, a l'altura de les espatlles, de 50 cm. i l’altre tomba 175 cm de llarg i 47 cm 
d'amplada a l'altura de les espatlles. 
Avançant cap a ponent, en el replà existent al peu de la rectoria es troben encara dues tombes 
antropomorfes més, molt erosionades i conservades només parcialment i que no són accessibles.  

Un cop fora del recinte de l'església, a un 8 metres dintre del camí situat al sud-oest, hi han les 
restes de dues tombes més, molt degradades però en el que són visibles les restes de l’encaix de 
les lloses. A pocs metres a ponent d'aquestes dues tombes sabem de l’existència d’una altra, però 
que actualment no es visible per manca de neteja. Per la descripció dels seus excavadors es troba 
parcialment excavada a la roca i presentava l'encaix pel cap tallat a la roca. 

Encara més a ponent i en un pla superior per sobre el camí i al peu del turó del castell, es troba 
una altra tomba antropomorfa, amb encaix per a la coberta de lloses. Està orientada, com la 
majoria, de sud-est a nord-est. Fa 1,93 m de llarg, una amplada de 59 cm a l'altura de les 
espatlles i 19 cm a l'altura de l'encaix pel cap, la mateixa que a l'altura dels peus i de 30 cm, a 
l'altura del cap, i de 40 a l'altura dels peus.  
 

 
Tomba antropomorfa situada per sobre el camí, on s’observa perfectament els encaixos de les lloses de la coberta. 
12/DES/2018 (PLl. Artigues) 

A uns 22 m a migdia immediatament a l'esquerra del camí, es troba la segona agrupació de 
tombes antropomorfes, que també és la més coneguda per ser els enterraments més visibles. En 
aquest indret es troben tres tombes antropomorfes.  

De les tres tombes actualment només són visibles dues, d’aquestes la més occidental fa 190 cm 
de llarg 54 cm d'ampla i de 21 a 30 cm de profunditat. La segona tomba fa 203 cm de llarg, 55 
cm d'ample i de 23 (cap) a 30 (peus) cm de profunditat. A 24 cm a migdia d'aquesta darrera, es 
troba un dipòsit de planta rectangular, de 58 cm de llarg per 42 cm i 22 cm de profunditat. 
Sepultura i cavitat estan comunicades per un regueró o canal superficial. 
A ponent d’aquest conjunt s’observen restes de murs, que segurament delimitaven alguns trams 
de la necròpolis. 
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Conjunt de tombes i dipòsit de planta rectangular, actualment visible. 12/DES/2018 (PLl. Artigues) 

 

 
Vista del mateix conjunt de tombes antropomorfes a finals del segle XX. 1/MAI/1980. (Arxiu fotogràfic SPAL-
DIBA) 

 
Restes d’uns dels murs que delimiten diferents espais de la necròpolis. 12/DES/2018 (PLl. Artigues) 
 

 
Imatge de principis del segle XX on està fotografiat un senyor en una de les tombes antropomorfes. 1912 Josep 
Salvany i Blanc (Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya). 
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- Altres elements que formen part del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Els camins que comuniquen els diferents espais del conjunt monumental també són un altre 
element a tenir present. De forma genèrica podríem dir que hi ha quatre camins diferenciats. 
Sortint des de l’aparcament de Llevant hi ha un camí amb el paviment de formigó que amb 
capacitat per la circulació de vehicles porta fins a l’esplanada nord del recinte de l’església de 
Santa Maria de Cervelló. Disposa d’un cadenat que delimita l’accés als vehicles però es pot 
transitar a peu sense cap impediment. 

Des d’aquest camí, surt a mà dreta en sentit cap a l’església un petit corriol que puja primer a la 
zona d’hàbitat medieval i després arriba fins a la porta del recinte jussà del castell de Cervelló. Es 
tracta d’un camí petit apte només per circular a peu, que discorre entre el bosc. Disposa d’escales 
antigues excavades als afloraments de roca natural i també d’escales i passeres amb estructura 
metàl·lica i graons i paviment de fusta tractada. En els passos complicats hi ha algunes baranes, 
passamans o separadors que guien, delimiten i protegeixen el camí. 

Des de la carretera BV-2007, surt un camí amb escales que puja fins a l’església de Santa Maria 
pel sud. Aquest camí salva un gran desnivell en pocs metres i disposa d’alguns trams amb graons 
excavats als afloraments de roca natural. 

Per últim, des de l’explanada ubicada a l’oest de l’església de Santa Maria de Cervelló surt un 
altre camí que porta fins al mas de Can Sala de Baix entre el bosc passant primer, per la zona de 
necròpolis. També és un camí que només es pot transitar a peu. 

 

 
Punt del camí entre l’aparcament de llevant i l’església de Santa Maria de Cervelló on surt el corriol que puja a la 
zona d’hàbitat medieval i al castell. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 
Tram d’escales del camí que puja fins a la zona d’hàbitat medieval retallades a la roca i amb restes d’un mur de 
contenció de maçoneria. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 
Passeres i escales metàl·liques amb paviment i graons de fusta tractada que salven un punt complicat de circulació al 
camí que puja des de la zona d’hàbitat medieval fins al castell. 18/DES/2018. (E. Píriz). 
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Tram d’escales d’estructura metàl·lica amb graons de fusta tractada que salven un punt complicat de circulació al 
camí que puja des de la zona d’hàbitat medieval fins al castell. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 
Pas complicat on el camí d’accés cap al castell està molt degradat i que es va solucionar mitjançant passamans 
metàl·lics ancorats a la roca natural i delimitadors de pas. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 

 
Punt d’accés al camí que puja fins el pla de l’església de Santa Maria de Cervelló des de la carretera BV-2007. 
18/DES/2018. (E. Píriz). 

 
Tram final del camí que puja pel sud al pla de l’església on hi ha graons excavats directament als afloraments de roca 
natural. 18/DES/2018. (E. Píriz). 
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Tram del camí que surt des de l’oest del pla de l’església de Santa Maria de Cervelló cap al mas de Can Sala de Baix. 
18/DES/2018. (E. Píriz). 

Dos elements més del conjunt són les dues zones d’aparcament públic de vehicles. L’aparcament de Llevant està 
ubicat a l’est del castell de Cervelló just després de la primera corba de la carretera de Santa Maria allà on es troba el 
camí que porta cap a l’església. Té una superfície de 276 m2 i una capacitat per més de 16 vehicles. Està pavimentat 
amb formigó i disposa de recollida i canalització de les aigües pluvials. 

L’altra zona d’aparcament municipal es troba just a l’oest del recinte sobirà del castell i l’hem anomenat aparcament 
de Ponent. També s’hi arriba des de la carretera de Santa Maria però uns quants revolts més amunt que l’anterior. 
Disposa de 8 places d’aparcament i també està pavimentat amb formigó. Actualment hi ha unes escales per la banda 
sud del recinte sobirà que donen accés al recinte jussà del castell. 

 
Zona d’aparcament de Llevant ubicada a l’accés al camí de l’església de Santa Maria. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 

 
Zona d’aparcament de Ponent ubicada als peus del recinte sobirà del castell de Cervelló. 14/OCT/2018. (E. Píriz). 

 

 

- Instal·lació elèctrica i d’il·luminació monumental. 

Actualment el conjunt monumental del castell de Cervelló disposa de dues instal·lacions 
d’il·luminació monumental. Una il·lumina la cara nord del recinte sobirà del castell i l’altra 
il·lumina l’església de Santa Maria de Cervelló.  

La primera va ser instal·lada l’any 2015 i està ubicada a nivell del recinte jussà per la cara nord 
del recinte sobirà. Està composada per quatre bàculs que sostenen unes gàbies que tanquen els 
projectors. La instal·lació elèctrica que l’assisteix està soterrada i connecta a la xarxa pública 
mitjançant un armari ubicat a l’aparcament de ponent. 

La il·luminació de l’església i del pla on es troba va ser instal·lada l’any 2017. Està formada per 
tres bàculs un a ponent i dos a la cara est que sostenen projectors que il·luminen el temple i les 
esplanades que l’envolten. També té uns projectors encastats a terra davant de la façana on es 
troba la porta d’accés a l’església i uns altres projectors col·locats al voltant del cimbori. 

Aquesta instal·lació d’il·luminació està connectada a la xarxa pública mitjançant un armari que es 
troba al final del camí que puja des de la carretera BV-2007 per la banda sud de l’església. 
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Detall d’un dels projectors de la instal·lació d’il·luminació monumental del recinte sobirà del castell de Cervelló. 
28/JUL/2015. (E. Píriz). 

 
Instal·lació d’il·luminació monumental del recinte sobirà del castell de Cervelló que comença a la zona d’aparcament 
de ponent. 30/OCT/2015. (E. Píriz). 

 
Instal·lació d’il·luminació monumental del recinte sobirà del castell de Cervelló. 17/DES/2016. (E. Píriz). 

 
Armari de connexió de la instal·lació d’il·luminació monumental del recinte sobirà del castell de Cervelló amb la 
xarxa pública ubicat a la zona d’aparcament de ponent. 30/OCT/2015. (E. Píriz). 
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Detall dels projectors encastats a terra davant de la porta d’accés a l’església de Santa Maria de Cervelló que formen 
part de la instal·lació d’il·luminació monumental. 15/DES/2017. (E. Píriz). 

 
Fotografia de l’església de Santa Maria de Cervelló on es pot veure un dels tres bàculs que suporten els projectors 
que formen part de la instal·lació d’il·luminació monumental, al voltant del cimbori també es poden veure els altres 
elements de la instal·lació. 18/DES/2018. (E. Píriz). 

 
Detall de l’armari de connexió de la instal·lació d’il·luminació monumental i d’enllumenat de l’església de  Santa 
Maria de Cervelló a la xarxa pública. 15/DES/2017. (E. Píriz). 

 

 

Estat de conservació, patologies, alteracions o disfuncions del conjunt monumental del 
castell de Cervelló. 

En tot el referent a l’estat de conservació, cal diferenciar de forma clara entre els elements que 
formen el conjunt monumental. Cal destacar que l’edifici de l’església de Santa Maria de 
Cervelló ha estat objecte de successives intervencions de consolidació i de restauració, i que per 
aquest motiu es troba en un estat de conservació raonable. Per altra banda, la creu de terme 
pròpiament dita no té una greu situació de deteriorament. En canvi, tant la zona d’hàbitat com la 
necròpolis estan cobertes de vegetació fins al punt que fa difícil la seva localització. 

Després d’un examen organolèptic podem determinar que l’estat de conservació de l’església és 
correcte. Per contra, l’estat de conservació actual, de les restes del castell de Cervelló és bastant 
precari. Presenta alguns problemes conseqüència directa del seu abandonament durant segles tot i 
la intervenció realitzada l’any 2010.  

L’espoli dels seus elements i materials de construcció, per al seu reaprofitament a altres 
construccions també ha afavorit la seva constant degradació. 

Les patologies, alteracions o disfuncions que s’observen, es troben de forma generalitzada a tot el 
castell. A continuació, sense voluntat de ser un estudi patològic en profunditat, les concretem de 
la següent forma: 
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- Individualització de blocs dels afloraments de roca geològica on es recolzen estructures.  
Es pot observar que les zones on se situen les diferents estructures del castell i els camins d’accés 
als recintes estan constituïts per talussos formats per nivells de roca que presenten diferents 
diàclasis i discontinuïtats molt marcades i reforçades per la variable duresa que presenten les 
diferents fàcies que trobem a la zona. 

 

 
Detall de la individualització de blocs de pedra on es recolzen estructures al recinte sobirà del 
castell. 18/DES/2018 (E. Píriz). 
 
 
 

 
Detall de la individualització de blocs de pedra on es recolzen estructures al recinte jussà del 
castell. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
- Degradació de la pedra en forma d’arenització.  

Una part important de carreus de pedra sorrenca vermellosa presenten una degradació de la 
mateixa roca en forma d’arenització. Això provoca una  important pèrdua de forma, de massa i de 
volum a molts d’aquests carreus. 
 
 

 
Detall de la degradació de la pedra en forma d’arenització dels carreus dels murs a la capella del 
castell. 14/SET/2018 (E. Píriz). 
 
 
 
 

 
Detall de la degradació de la pedra en forma d’arenització dels carreus dels murs de la porta 
d’accés al castell. 18/DES/2018 (E. Píriz). 
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- Pèrdua d’estabilitat del mur per reducció de secció resistent.  
La reducció de la secció dels murs a la seva base, produeix la seva pèrdua d’estabilitat. A 
diferents punts dels murs que conformen les estructures del castell es dóna una pèrdua important 
de carreus que redueixen de forma considerable la seva secció resistent. Això fa que la base dels 
murs sigui deficient a nivell estructural. 

 

 
Detall dels murs de la capella del castell amb unes pèrdues importants a la seva base. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 
 
 
 
 

- Pèrdua d’estabilitat dels murs per desaparició d’elements resistents.  
La desaparició completa o parcial d’elements resistents afavoreix la pèrdua d’estabilitat de les 
estructures que sustenten les restes dels edificis que es conserven al castell. 
Per exemple, el mur nord-oest de la capella del castell ha perdut completament l’arc que repartia 
les càrregues que rebia de la volta. 
Un altre cas és la desaparició de les peces de cantonada de la capella del castell que reforçaven 
aquest punt conflictiu de l’edificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detall del mur de la capella del castell sense l’arc que descarregava el pes de la volta. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

 
Detall de la cantonada desapareguda del mur de la capella del castell que posa en perill 
l’estabilitat de l’edifici. 14/SET/2018 (E. Píriz). 
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- Pèrdua de material de les juntes als paraments de maçoneria.  

Hi ha una part important dels panys de mur del castell que han perdut molt morter de les juntes 
tant verticals com horitzontals. Trobem que en molts casos la junta està tant oberta que facilita de 
forma important la acumulació de terres vegetals i en conseqüència, el creixement de diferents 
tipus de plantes. 
 

 
Detall de la pèrdua de material a les juntes de la maçoneria als murs del recinte sobirà del castell. 
14/SET/2018 (E. Píriz). 

- Deteriorament i pèrdua de material constructiu a la part alta dels murs. 
La part alta dels murs que resten al castell de Cervelló, estan molt afectades per una pèrdua 
considerable de material constructiu. La major part d’ells han perdut un número important de 
filades de pedra i això ha produït que quedi amenaçada la seva cohesió interna i la seva estabilitat 
i durabilitat. 
El fet que hagin quedat desprotegits els murs en la seva part superior, dóna com a resultat una 
acceleració del deteriorament dels carreus o carreuons que queden. En el mateix sentit, trobem un 
deteriorament i una pèrdua important de material de les juntes a les parts superiors dels murs del 
castell de forma generalitzada. 

 
Detall de la pèrdua de material constructiu a la part alta dels murs. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 
- Pèrdua d’estabilitat de la volta de pedra de l’Àmbit H del castell. 

Aquesta volta es conserva en part. Ha desaparegut aproximadament la meitat de la superfície. 
Inclús hi ha una part que conserva només el rebliment del sinus.  
El tram que encara funciona està en procés avançat de degradació. La seva estabilitat està 
amenaçada i poc a poc va perdent morter de junta, carreus de pedra i fins i tot filades senceres. 
Actualment està coberta per una capa de sediment arqueològic i per un mantell vegetal. 
El col·lapse d’aquesta part de volta es va produir quan es va perdre part del mur exterior sobre el 
que es sustentava. 

 
Detall de l’Àmbit H on es pot veure la part perduda de la volta de pedra que el cobria i del mur 
que la sustentava. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

- Pèrdua de la fulla exterior de diferents murs. 
De forma generalitzada a tot el castell trobem murs que han perdut una part important de la seva 
cara exterior.  
Això està donant problemes d’estabilitat als propis murs i als altres elements que s’hi recolzen. 
 

 
Detall de la Muralla de Ponent 1 on es pot veure el nucli del mur desprotegit per la pèrdua dels 
carreus de la cara exterior. 18/DES/2018 (E. Píriz). 
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Detall de l’interior de la capella del castell on el mur sud-est ha perdut part dels carreus que 
formaven la seva cara vista deixant el nucli desprotegit. 18/DES/2018 (E. Píriz). 

 

Hipòtesi de les causes més probables de les patologies, les alteracions i les disfuncions. 

Les causes de les patologies, alteracions i disfuncions detectades al castell de Cervelló i descrites 
en el punt anterior, tenen dos orígens diferenciats, antròpic i no antròpic. Tot i això, els dos 
orígens estan relacionats entre sí.  

Les causes d’origen antròpic, són les resultants de l’acció de l’home en l’espoli de l’edifici que es 
va allargar durant segles. Cal recordar que durant molts anys el castell de Cervelló, com tants 
altres, va servir de pedrera per aconseguir materials de construcció bons i ja elaborats, apunt per 
ésser col·locats a obra.  

Per altra banda les causes d’origen no antròpic, han estat fonamentalment la incidència dels 
agents climàtics i meteorològics, que han estat afavorits per la situació d’abandó dels edificis i 
per les actuacions de desmuntatge dels diferents elements del castell. 

Així doncs les hipòtesis són les següents: 

- L’espoli de materials constructius ha deixat molts elements malmesos i sense protecció. Aquesta 
acció antròpica ha fet, que en el moment de l’extracció de certs materials, es malmetés la part del 
mur que no s’extreia. De forma secundària, aquest espoli, ha facilitat que els elements climàtics i 
meteorològics pluja, vent, sol, ... influïssin de forma severa sobre els elements en conjunt, i sobre 
els materials en concret, que s’hi conserven. 

Per tant, aquest espoli ha afectat agreujant el deteriorament de la pedra dels carreus. També ha 
facilitat la pèrdua d’estabilitat de murs, voltes, arcs i altres elements constructius. 

El fet del desmuntatge de la part superior dels murs ha eliminat els coronaments dels mateixos o 
la seva coberta i per tant la seva impermeabilització, de tal forma que s’ha afavorit que altres 
elements com les plantes intervinguessin de forma important en la degradació. 

- Les discontinuïtats i diàclasis dels afloraments de roca natural on estan construïts els diferents 
elements del castell, individualitzen blocs que amb els processos de circulació d’aigües de pluja 
obren aquestes discontinuïtats i acaben per fer caure blocs des d’aquests talussos, tal i com 
s’observa en alguna de les zones on ja han caigut.  

- La pèrdua de secció dels murs ocasionada pel seu espoli, conjuntament amb les accions dels 
agents climàtics, van produir el trencament dels murs de l’Àmbit H del recinte sobirà del castell. 
Aquest trencament va fer que la volta que s’hi recolzava col·lapsés de tal forma que es va trencar 
precipitant-se només la zona afectada. 

 
Detall del pla de fractura de la volta apuntada de carreus que cobreix l’Àmbit H del recinte jussà del castell de 
Cervelló. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

- El vent ha degradat i erosionat de forma important certs carreus que estan fets de vetes de pedra 
més tova. Aquesta pedra s’ha arenitzat i amb la pressió del vent, han anat perdent massa i volum. 
Aquestes pèrdues ocasionen la reducció de l’estabilitat dels murs afectats perquè es redueix la 
seva secció resistent. 

- L’aigua de pluja, amb el temps, ha anat penetrant en la massa dels murs i en gelar-se ha afavorit 
que tant la pedra dels carreus com els morters es trenquessin. Això com ja hem dit, ha estat 
propiciat per la no protecció dels caps de les restes dels murs del castell. 

- La vegetació és un element erosionador important a tenir pressent. Les diferents plantes i arbres 
han aprofitat per créixer i arrelar als murs del castell, la conjunció d’aquests tres factors: els forats 
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deixats per la degradació de la pedra, la pèrdua de morter de les juntes, i l’acumulació de terra 
orgànica a les diferents cavitats. La pressió dels arrels sobre els murs, ha produït que encara es 
degradin més i que la pedra es continuï trencant. 

 
Detall de la part alta dels murs de la capella del castell, on es pot veure la quantitat de plantes arrelades al 
coronament del mur. 14/SET/2018 (E. Píriz). 

 

Adequació a les normes. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló a dia d’avui, per motius obvis, no s’adequa a la 
normativa actual.  

En el seu moment de construcció i en les reformes posteriors no es va regir per cap normativa 
urbanística. 

Posteriorment no s’ha realitzat cap actuació per adequar cap part del castell a alguna normativa 
vigent, i en conseqüència, tampoc està adaptat a la normativa actual. 

La única actuació que va tenir la voluntat de generar uns espais i unes circulacions protegides 
pels visitants, va ser el muntatge de baranes metàl·liques. 

 

Identificació dels possibles riscos i determinació del nivell de seguretat. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló presenta a l’actualitat dos tipus de riscos diferents. 
Per una banda els riscos per les persones que el puguin visitar, i per una altra els riscos de la seva 
conservació. Aquests dos tipus estan completament interrelacionats entre sí, de tal manera que els 
identificarem de forma particular sense agrupar-los. 

Així doncs trobem: 

- Risc de caiguda de persones a diferent nivell. 
El recinte del castell de Cervelló està ple de punts on trobem diferències de cota de nivell de més 
de 2 m. També hi trobem facilitat per passejar per sobre dels murs i alguns tenen una alçada de 
més de 12 m. per tant hi ha perill potencial de caiguda a diferent nivell. 

- Risc de caiguda de materials constructius en alçada. 
Part de les patologies descrites i analitzades al apartat anterior donen com a resultat una situació 
de pèrdua d’estabilitat estructural als murs. Això provoca el risc de despreniment de material 
constructiu des de diferents alçades fins al punt que es pot produir el col·lapse i la caiguda d’un 
element sencer.  
També la disgregació de materials constructius com morters i pedres, els posa en perill de 
caiguda puntual. 

- Risc de vandalisme dins el recinte del castell. 
Trobem un risc important de possibles actes vandàlics a l’interior del recinte del conjunt 
monumentals del castell de Cervelló i també al seu entorn. El fet de la nul·la il·luminació del 
recinte, la seva ubicació separada de la trama urbana del poble de Cervelló i el seu fàcil accés, fa 
que qualsevol pugui aprofitar aquesta situació per poder realitzar algun acte vandàlic.  

Després de diverses visites d’inspecció al conjunt, hem pogut constatar diferents actes de 
vandalisme que van des de pintades a alguns elements, fins al llançament de pedres com la que va 
deformar la gàbia que protegeix un dels focus de la il·luminació monumental del castell.  

El nivell de seguretat que ha de presentar les restes del castell de Cervelló en tot moment han de 
ser coherents amb la pròpia idiosincràsia del edifici com castell i com restes arqueològiques 
visitables. Per aquest motiu s’ha de posar en seguretat però respectant sempre les seves 
particularitats i peculiaritats com monument històric, artístic i arqueològic. 

Tenint present això, cal que l’edifici estigui en seguretat estructural i per tant estable, amés, el 
castell ha de facilitar una visita segura a totes les persones que hi accedeixin. 

En aquest sentit, el risc de caiguda de persones a diferent nivell s’ha de solucionar evitant l’accés 
al punt de caiguda, senyalitzant els llocs conflictius i mirant en tot moment de separar el risc de 
les persones visitants. 

El risc de caiguda de materials constructius en alçada, s’ha de solucionar mitjançant la 
consolidació de totes les estructures i posant en seguretat tots els elements que amenacin caure. 
Les actuacions que es puguin realitzar en aquest sentit, han de ser objecte d’una constant revisió, 
vigilància i de la realització d’un manteniment adequat. S’ha de tenir pressent que les diferents 
degradacions que pateixen els diferents elements del conjunt monumental del castell de Cervelló 
continuaran produint-se al llarg del temps. 

Per finalitzar, el risc d’actes vandàlics, quedarà molt disminuït si es mira de dificultar l’accés a 
certs punts del conjunt monumental del castell de Cervelló de forma lliure. Un altre factor que 
disminueix el risc d’actes vandàlics és aconseguir un ús freqüent del conjunt monumental i 
realitzar un manteniment continuat dels espais de forma que no es vegin deixats. 

Caldrà restringir l’accés a determinats espais del recinte de tal manera que només es pugui 
accedir de forma lliure a determinats espais del castell. Aquesta restricció es proposa en els 
propers apartats del present Pla Director. 
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1.8.-  Anàlisi sociològica.  

 Estudi dels usos 

Pel que fa als usos actuals del conjunt monumental del castell de Cervelló, cal entendre per separat 
l’església de Santa Maria o del Socors i la resta del conjunt: el castell, zona d’hàbitat, necròpolis i 
Creu.   

Actualment el castell, propietat de l’ajuntament; no té cap ús específic concret, tret de les pràctiques 
d’arqueologia que la UAB realitza. Al llarg de la seva història ha anat variant la seva utilització i els 
lligams que ha mantingut amb el territori primer i després amb la vila de Cervelló. 

La Creu sempre ha estat ubicada en el mateix punt des de la seva construcció en el segle XVI. 

Pel que fa a l’església de Santa Maria, que és propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ha 
tingut sempre ús religiós fent les funcions de parròquia fins l’any 1872, en aquell moment dedicat a 
Sant Esteve de Cervelló, i no va tornar a tenir ús religiós fins a la seva restauració de 1922.  

En funció del moment històric, podem agrupar de la següent forma els usos dels diferents elements 
del conjunt: 

És possible, i d’acord als resultats actuals d’estudi, que durant l’època del bronze existí alguna 
mena d’habitat, però actualment no tenim prou dades arqueològiques per a poder establir una 
diferenciació d’elements, espais i usos d’aquesta època. Només podem parlar d’un possible d’ús 
d’habitatge que caldria corroborar amb més actuacions arqueològiques. 

És a l’alta edat mitjana que a l’indret s’hi ubicà el castell, amb un nucli de població a prop i la 
construcció d’una primera església; anomenada de la Creu, als peus del turó. Així, va passar a 
convertir-se en un punt de control i domini del territori. És llavors quan es va organitzar totes les 
terres del seu voltant com a terme del castell. 

La construcció del castell radica en la necessitat de controlar la frontera amb el món musulmà. Va 
esdevenir el punt clau en el Baix Llobregat durant el domini comtal, gestionat per la família dels 
Cervelló que van exercir el seu poder senyorial sobre el territori que controlaven.  

Per tant el castell va tenir un ús militar de defensa i de control del territori; ús administratiu de tot el 
seu terme com a centre fiscal i econòmic; ús residencial tant de la població amb vincles directes 
amb el castell com de la família dels castlans encarregats del castell i terme i del saig encarregat de 
fer complir les ordres del senyor. 

Del moment de construcció del castell era també la primera església al voltant de la qual es va 
desenvolupar una necròpolis de la qual actualment podem veure nombroses tombes excavades en la 
roca. Aquesta primera església fou donada l’any 904 al monestir de Sant Cugat del Vallès, el qual 
l’enderrocà i construí una nova entre 1098 i 1120, que ha arribat fins als nostres dies. 

Els primers pobladors de Cervelló devien estar ubicats en el poblat, del que existeixen algunes 
traces, ubicat entre l’església i el castell, però que gradualment s’aniria dispersant pel territori, en 
diferents masos. 

Al llarg de la baixa edat mitjana i moderna, el castell no perd la seva funció residencial i tampoc la 
defensiva, cal tenir present el setge de 1224 en la guerra amb Jaume I o el patit durant la guerra amb 
Joan II al 1472, on el castell en aquest darrer conflicte patí considerables destrosses, fet que 
comportaria unes reformes importants durant el segle XVI i que han estat documentades en les 
diferents actuacions arqueològiques. El darrer conflicte en què prengué part, fou durant la guerra de 
successió quan l’any 1714, les tropes borbòniques ocuparen el castell i aquest fou derruït.  

 

L’església de Sant Esteve continuà amb el seu ús religiós i durant el segle XVI va ser quan es 
construiria la Creu de Terme.  

Des de la destrucció del castell el 1714, perd el seu ús residencial, s’abandona completament i 
s’inicia una gradual degradació i espoli. A partir de la segona meitat del segle XVIII, arran de la 
construcció de la carretera de l’Ordal durant el regnat de Carlos III, es formaria el nucli agrupat de 
Cervelló, nou centre administratiu del terme de Cervelló. Al llarg del segle XVIII i XIX el castell 
pràcticament desapareix del record de molts vilatans, fins al punt que en molts escrits s’esmenta 
l’existència d’un castell completament enrunat i sense cap mena d’interès. 

 
Fragment del planimètric de Cervelló elaborat per l’Instituto geográfico y estadistico l’any 1914. En el plànol es pot 
observar com s’esmenta la Creu i l’església de Santa Maria, mentre que el castell no està representat. 
Cartotecadigital.icc.cat. RM.119988. 

El 1872 l’església de Sant Esteve de Cervelló deixa de ser parròquia i aquesta es trasllada al nucli 
de Cervelló. L’església per culpa de l’abandonament patirà una gradual degradació. El 1922 
s’efectuen obres de restauració i novament l’església tornarà a tenir ús religiós.  

El 1936 la Creu de Terme de Santa Maria seria destruïda i no seria restituïda fins a l’any 1963 amb 
una rèplica. 

Actualment hi ha una clara voluntat, tant per part de la població com de l’ajuntament de Cervelló, 
de recuperar, restaurar i conservar el castell i el seu conjunt monumental, continuant amb l’estudi 
històric, arqueològic i arquitectònic. L’església continua amb culte amb celebracions de diferents 
actes vinculats amb la religió, però també altres purament socials. Per això, aquest període marca 
també un ús lúdic dels diferents espais que conformen el conjunt monumental del castell de 
Cervelló.  
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 Estudi de la gestió 

Cal tenir present que el conjunt monumental del castell de Cervelló ha anat canviant la seva gestió i 
el seu ús al llarg del temps.  

Encara que la fase més antiga cal situar-la en època del bronze, l’estat actual de les investigacions 
impossibiliten esbrinar quina mena d’ocupació va existir. El grup que viuria en aquest indret 
realitzaria una explotació bàsica dels recursos existents. L’edat del bronze es caracteritza per un 
augment gradual de l’agricultura, de l’explotació forestal, ramaderia i la millora tecnològica. Per 
poder aprofundir en aquest estudi es fa imprescindible la realització noves intervencions 
arqueològica dins el recinte del castell. 

Durant l’alta edat mitjana, la construcció del castell s’efectuà en un punt estratègic, de control de la 
frontera i el que és més important, de control del pas de l’Ordal. Amb tota seguretat la construcció 
s’hauria realitzat a finals del segle IX en temps del comte Guifré el Pelós (878-897). El primer 
senyor habitant el castell va ser Guifré Borrell, fill de Guifré el Pelós, del que existeix un document 
amb una donació de l’Església de la Creu situada a la Vall, al monestir de Sant Cugat del Vallès. 
Com senyor feudal és l’encarregat de gestionar tots els afers del castell i del seu territori. 
Administra el terme, organitza la defensa, recull els impostos, s’encarrega de controlar la producció 
agrícola des del punt de vista impositiu, imparteix justícia en temes menors i en definitiva manté 
controlat tot el territori de la seva jurisdicció. 

L’església de la Creu serà enderrocada i en el seu lloc es construiria una de nova entre 1098 i 1120, 
perdurant. 

Al llarg de la baixa edat mitjana la baronia de Cervelló canvia diverses vegades de propietari, entre 
ells Jaume II, la reina Elionor o la ciutat de Barcelona, així i tot, les prerrogatives feudals es 
mantenen. El castell viurà moments difícils com el setge de Jaume I el 1224, amb importants 
destrosses i el de 1472 amb la guerra de Joan II. 

Al llarg del segle XVI fins al XIX la baronia de Cervelló canvia novament de propietaris, que 
contempla entre els eu dominis el castell de Cervelló, malgrat la destrucció del mateix el 1714.  

Durant bona part del segle XX el castell pateix un espoli important per ús en la construcció fins a la 
compra definitiva per l’ajuntament. Actualment i en un futur, la gestió del conjunt del castell de 
Cervelló, és en part de l’ajuntament de Cervelló, ja que n’és el responsable en l’àmbit patrimonial i 
alhora n’és el propietari del castell, i de part de la zona d’hàbitat, mentre que l’església i necròpolis 
és propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

 

 Estudi del teixit social 

Situat a la comarca del Baix Llobregat, a només vint quilòmetres de Barcelona, Cervelló comparteix 
veïnatge amb els municipis de Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida i Subirats. 

El terme municipal disposa d’una superfície de 24,14 km2, té una població de 8.970 habitants que 
dóna una densitat de població de 372,2 habitants per Km2. La població es troba repartida en 
diferents nuclis, on la vila de Cervelló és el nucli principal i disposa de 15 barris on la majoria dels 
quals són urbanitzacions. 

L’activitat econòmica principal de la població del municipi és el sector serveis amb una ocupació 
del 30,85%, seguit pel sector industrial amb una ocupació del 15,62 % segons dades de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). També hi ha un 8,43% de la població dedicada a la 
construcció i un 0,5% a l’agricultura. 

Dins del terme de Cervelló disposa de dos polígons industrials, de la Caves Rondel i diverses 
empreses de camps diversos com la fabricació d’utillatge de diamants o el d’aromes. Hem de tenir 
present la realització durant el mes de maig de la Fira de Comerç i la Indústria que el 2018 celebrà 
la 20a edició. 

L’ajuntament té censades 40 entitats al municipi, que són de molts tipus diferents i que recullen les 
diverses inquietuds i necessitats de la població. Totes aquestes dades han estat extretes de la pàgina 
web de l’ajuntament de Cervelló www.cervelló.cat . 

Entre les festes més destacades cal esmentar la festa de Santa Maria, un acte amb una gran 
participació i on les entitats del poble tenen una forta implicació.  

El conjunt monumental del castell acull diverses activitats organitzades tant per diferents entitats de 
Cervelló com per l’ajuntament, des de curses, passejades cap al cim del turó i excursions a peu, fins 
a dinars populars. Els grups escolars i d’esplai també pugen al castell i realitzen jocs i trobades. 
Cada any s’organitzen concerts a l’església de Santa Maria organitzades per l’associació Segle IX, 
que des de fa anys s’encarrega de tenir cura de l’església. 

 
Explica’m un conte al bosc, una activitat estrella per a famílies dels estius de Cervelló, on la plana de l’església de Santa 
Maria és un indret obligat. Actuació del Grup de Paper amb el conte “dins de la panxa del Bou” realitzat el 20 de juliol 
de 2018. Imatge estreta de deskgram ♯esplicamuncontealbosc2018♯  
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Cartell anunciant l’activitat lúdica familiar “Explica’m un conte al bosc” que des de fa tres anys es realitza en 
diferents espais emblemàtics de Cervelló i on el conjunt monumental sempre és present. Organitzat per 
jomeloguisjomelo.com, el Teatrí i l’Ajuntament. Cartellera de 2018. 

 
Cartellera anunciant el darrer concert del cicle de música que l’associació Segle IX organitza cada any a l’església de 
Santa Maria de Cervelló.  

 
Cursa de la Pota Roja que es realitza cada any organitza per l’ajuntament i WeefelTrailseries. A la imatge es poden 
veure dos participants en el seu pas per Santa Maria de Cervelló. 11/Novembre/2018 (WTS). 

 
Cursa de la Pota Roja on el circuit marcat creua el castell de Cervelló. A la imatge un grup de participants en el seu pas 
pel castell.11/ Novembre/2018 (WTS). 
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 Estudi de les relacions significatives 

El Castell de Cervelló, ubicat en un turó prominent, clau en el control del territori en època 
medieval deixa de tenir una vinculació directa amb la població després de la seva destrucció el 
1714. El vincle emocional que té la població amb el castell és molt més fort en l’actualitat que 
probablement en temps anteriors.  

Malgrat l’abandonament que havia viscut el castell, en aquesta darrera dècada s’han efectuat 
diverses campanyes arqueològiques, actuacions de restauració i de recuperar el castell. Per tal de 
donar-lo a conèixer s’han integrat dintre de diversos circuits de curses i marxes, i s’efectuen 
diversos actes culturals. 

Cal dir que l’interès que han mostrat els habitants de Cervelló per conèixer de primera mà els 
treballs arqueològics duts a terme durant les campanyes de 2010, 2011 i la darrera de 2018, la 
voluntat per part d’algunes de les entitats per què els treballs no s’aturessin i el darrer conveni 
signat amb la UAB per tal que els estudiants del grau d’arqueologia pugui fer les pràctiques al 
castell, amb campanyes anuals que deixaran a la vista noves dades del castell, fan palès de forma 
clara i evident aquest interès. 

Diferent trajectòria ha viscut l’església de Sant Esteve de Cervelló, parròquia fins al 1872, moment 
quan es traslladaria el nucli de Cervelló, no tornaria a tenir novament culte fins a les obres de 
restauració de 1922. Des de les hores els dies 15 al 19 de setembre, se celebra la festa de Santa 
Maria, patrona de Cervelló, amb aplecs al seu voltat i la tradicional processó des de l’església de 
Sant Esteve amb el trasllat de la imatge fins a Santa Maria. Des de les hores han estat nombroses les 
obres de restauració realitzades al monument. 

 
Aplec a Santa Maria el setembre de 1922, al fons es pot veure el maset de la Creu (imatge cedida pel GRC) 

Malgrat trobar-se isolada, la Creu de Terme, ha estat sempre present pels veïns de Cervelló com un 
elements més del patrimoni que cal conservar, prova d’això és la reproducció realitzada l’any 1963 i 
restitució de la creu, ja que havia estat destruïda durant els esdeveniments revolucionaris del 1936.  
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2.- AVALUACIÓ DEL MONUMENT 

 

2.1. Avaluació de l’estat actual 

 Avaluació del valor documental del monument 

El conjunt monumental del castell de Cervelló és un document magnífic, unit a l’origen de 
Cervelló, a la seva història i a la de Catalunya. Cal remarcar que és especialment important pel 
que a la feudalització del Baix Llobregat, les relacions senyorials i els canvis de propietats i 
estatus jurisdiccionals durant uns segles decisius. Ens trobem davant d’un monument amb una 
cronologia força llarga, des del segle IX fins a l’actualitat, i gràcies a les intervencions 
arqueològiques realitzades en el castell podríem situar l’ocupació de l’indret ja en època del 
bronze. Tenim documentat el castell des de l’època en que es trobava en terra de frontera entre els 
comtats cristians i el Califat de Còrdova, fins als nostres dies.  

Tot i així, la seva importància va més enllà, i més enllà també pot anar la recerca documental. 
Malgrat no disposem de molta informació del castell, sí que es disposa pel que fa a la família dels 
Cervelló, del seu terme i de les vicissituds al llarg del temps. A nivell documental, encara es pot 
trobar més documentació escrita que faci referència al castell i al seu territori. S’ha dut a terme 
fins al moment una bona recerca sobre el castell i en especial sobre les famílies que en foren 
propietàries, però encara resta recerca per fer. 

Actualment, el castell i el seu entorn encara està pràcticament per excavar arqueològicament. les 
intervencions fetes fins al moment han servit per fer evident la complexitat del conjunt així com 
el bon estat de conservació d’algunes àrees, les possibilitats de la recerca arqueològica i les dels 
seus nous usos. Igual succeeix amb el sector del poblat medieval i part de la necròpolis on una 
neteja i excavació arqueològica acurada aportaria nova informació. 

L’estudi del conjunt monumental del castell de Cervelló, que inclou castell, l’església de Santa 
Maria de Cervelló o dels Socors, hàbitat medieval, necròpolis i Creu de Terme, tot just acaba de 
començar. El propi castell és un gran document en espera de la seva lectura. 

 

 Avaluació del valor arquitectònic del monument  

Tenint present les dades actuals i les restes conservades, el conjunt del castell de Cervelló té una 
gran potencialitat arquitectònica i arqueològica. La construcció del conjunt cal situar-la a finals 
del segle IX amb diverses reformes efectuades al llarg dels segles XV, XVI  fins a la seva 
destrucció el 1714. Per altra banda sembla plausible l’existència d’una primera església en la fase 
inicial, que seria completament destruïda amb la construcció d’una nova al segle XI, magnífic 
exemple de l’arquitectura romànica ornamentada amb les arcuacions i les lesenes característiques 
de l’estil llombard en consonància amb el monestir de Sant Pons de Corbera, segurament de la 
mateixa escola arquitectònica.  

Pel que fa a la creu sembla que aquesta fora esculpida en el segle XVI, per les seves 
característiques, realitzant-se una còpia després de la darrera guerra Civil. 

La importància de l’enclavament on es situa el castell radica principalment per ser un lloc 
estratègic de control dels camins que pel Llobregat portaven a Barcelona, conjuntament amb el 
castell de Castellví de Rosanes i el d’Eramprunyà. Un segon camí no menys important, sota la 
seva custòdia, era el que confluïa a Olesa de Bonesvalls, lloc on els Cervelló construïren un 
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Hospital al segle XIII, que discorria per sota el Pla de les Basses Roges, passant per Olèrdola i per 
Vilafranca. (traça molt semblant al que segueix l’actual N-II). 

Per altra banda, també caldrà verificar-ho mitjançant l’arqueologia, però la possibilitat de que 
l’àrea on es troba el conjunt monumental del castell tingui un origen a l’època del bronze encara 
ens aporta una cronologia més amplia i una perspectiva d’estudi encara més gran i més interesant 
per la història de la comarca.  

 

 Avaluació del valor significatiu del monument  

Les restes del castell mantenen un lligam emocional i significatiu important amb la població. Cal 
tenir present que en la seva ubicació, en un punt elevat el fa visible des de molts punts del 
municipi. És important, tot i que el castell fou destruït el 1714, malgrat l’espoli que va patir, 
sempre ha estat present en la memòria dels habitants de l’entorn pel fet d’haver-se conservat 
visible la gran torre de l’homenatge, la seva capella i altres elements. 

Tot i que el castell va deixar de ser-ho el 1714, i poc a poc es va anar perdent la seva vinculació 
amb la població, l’església de Santa Maria de Cervelló sempre ha mantingut un lligam íntim i 
emocional amb la població de la vila de Cervelló i del seu terme, donat que fou parròquia 
d’advocació a Sant Esteve fins que aquesta es traslladà al nucli del poble el 1872. 

Actualment s’hi duen a terme vistes comentades per a escoles, es realitzen concerts a l’estiu a 
l’església de Santa Maria a més de l’aplec anual, es troba inclos en circuits de curses i marxes 
populars, i s’efectuen altres activitats culturals. D’altra banda, hi ha circuits inclusius que passen 
per la zona propera i que posen en relació aquest conjunt monumental amb el patrimoni natural i 
les activitats esportives i/o excursionistes que s’organitzen al municipi.  

 

 Avaluació de la compatibilitat entre l’ús que es proposa, la realitat física del monument i la 
preservació dels seus valors essencials.  

Són diverses les activitats que actualment es celebren al conjunt del castell de Cervelló com les 
visites guiades per els diversos centres educatius del municipi, que es duen a terme habitualment 
amb guies voluntaris del Grup de Recerca de Cervelló-Gaudim Cervelló o visites de diferents 
grups i associacions que opten per passar un dia a Cervelló, sense descartar les continues visites 
que es realitza el públic general i familiar per tal de passar un dia d’esbarjo.  

Entre les activitats culturals, destacar el Festival d’estiu que organitza cada any l’entitat segle IX 
conjuntament amb l’ajuntament de Cervelló, amb concerts de música clàssica que es realitzen a 
l’interior de l’església amb una capacitat màxima per a 200 persones. Destacar també i dedicats 
els mes menuts l’espectacle “Explica’m un conte al Bosc” organitzat per jomeloguisjomelo.com i 
el Teatrí, amb 3 edicions i una bona acceptació pel públic. 

L’església de Santa Maria, gestionada per l’entitat segle IX, obre al públic el segon diumenge de 
cada mes, però encara té us eclesiàstic celebrant-se algunes misses i casaments. Cada any i durant 
els dies 15 al 19 de setembre, es celebra la festa de Santa Maria, patrona de Cervelló, amb aplecs 
al seu voltat i la tradicional processó des de l’església de Sant Esteve amb el trasllat de la imatge 
fins a Santa Maria.  

El conjunt monumental forma part del circuit que es celebra des de fa 3 anys de la cursa 
anomenada de la Pota Roja, activitat esportiva organitzada per l’ajuntament de Cervelló i WTS, a 
més l’any 2018 es celebrà també la cursa el Patró de Bombers, així com caminades populars 

anuals organitzades en bona part per l’entitat Gaudim Cervelló-Grup de Recerca i altres 
associacions. 

Hi ha la voluntat popular de restaurar i conservar el jaciment arqueològic i el conjunt 
monumental, continuant amb l’estudi històric, arqueològic i arquitectònic. Per altra banda, també 
hi ha la voluntat d’obrir-lo a la visita per al públic en general. 

Les característiques físiques i constructives dels diferents elements que configuren el conjunt 
monumental del castell, conjuntament amb les actuacions que recull el present document, 
permetran sense problema la compaginació de l’accés del públic general en una visita guiada, la 
realització d’activitats lúdiques i la continuació de l’estudi del monument. 

La ubicació del castell de Cervelló, de fàcil accés, la seva forma i l’estat de conservació que es 
dedueix de les intervencions arqueològiques dutes a terme fins al moment, permet l’adequació a 
la visita del monument, fent una inversió econòmica molt raonable i sense grans despeses de 
manteniment. 

Igualment la ubicació de l’Església, necròpolis i antic poblat a prop del castell de fàcil accés, 
permet incloure-ho tot dintre del que seria la ruta didàctica del castell. 

 

2.2. Necessitats a satisfer 

En el present document es plantegen quatre usos del conjunt monumental: 

- Conjunt monumental visitable. 

- Didàctic. 

- Científic. 

- Lloc de celebració d’actes culturals. 

- Lloc de celebració d’actes religiosos. 

Així doncs, per la necessitat de satisfer l’ús de conjunt monumental visitable, el propi monument 
ha de poder explicar mitjançant les seves restes: com és a l’actualitat, com havia estat durant els 
diferents moments de la seva història i què va representar per la població més propera, per la 
comarca, i en conjunt, què aporta com document material per la nostra història. 

Pel que fa a l’ús didàctic, caldrà anar més enllà de l’explicació com a conjunt visitable, demanant 
que hi hagi un tipus d’explicació específica dedicada bàsicament a grups escolars i sense deixar 
de banda la possible realització de tallers. 

Pel que fa a l’ús científic, el castell i el seu entorn, com a jaciment arqueològic, ha de continuar 
essent objecte de recerca i s’ha de convertir així en un ens viu i dinàmic que impliqui alhora la 
societat de Cervelló. 

Quant al seu ús com a lloc de celebració d’actes culturals, cal determinar quins i preveure la 
compatibilitat amb les característiques del propi conjunt monumental i dels seus altres usos. 
També cal tenir en compte els accessos i la capacitat. En principi, la instal·lació d’un punt de 
recepció i acollida amb sanitaris i l’adequació del camí d’accés són els elements previstos 
imprescindibles per a aquests possibles plantejaments. 
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Per últim, la celebració d’actes religiosos, es continuaran celebrarant a l’interior de l’església de 
Santa Maria de Cervelló, consolidada i restaurada recentment. 

Cal, doncs, aconseguir una convivència adient entre els diferents usos, tenint sempre present que 
es tracta d’un jaciment arqueològic i que la seva protecció, recerca i difusió són els elements 
essencials i imprescindibles, ja que és precisament aquesta característica de jaciment arqueològic 
la que permet la seva valoració i la seva utilització per a usos diversos. 

D’aquesta manera, també es proposa la generació d’un circuit de visita guiada en seguretat amb 
separació física dels elements o espais destinats a l’estudi històric-arqueològic, que hauran de ser 
protegits. 

Els usos que aquí proposem estan estretament vinculats en tot moment a la consolidació de totes 
les restes constructives que es vagin posant al descobert durant els treballs d’excavació 
arqueològica. Aquests treballs de consolidació de les restes són absolutament necessaris per a la 
protecció del monument de cara a la seva visita. 

Pel que fa al conjunt de la zona d’hàbitat medieval i necròpolis es pot considerar com una part del 
mateix que es visitarà durant l’accés al castell, amb una mínima protecció amb elements 
delimitadors i indicadors que han de garantir la seva correcta conservació. 

 

 Quadre general de les necessitats del monument. 

Seguidament exposem les necessitats del conjunt monumental a satisfer, recollides a aquest Pla 
Director per així assolir els usos previstos. 

- Necessitats constructives. 

Tant el castell, la zona d’hàbitat i la necròpolis han de tenir delimitades totes les seves estructures 
de forma clara i, d’aquesta manera, es permetrà una lectura correcta de les seves restes i una 
interpretació acurada. Les plantes i arbustos existents a dia d’avui, sobretot al voltant del recinte 
jussà del castell, a l’àrea d’hàbitat medieval i a la necròpolis, impedeixen aquesta lectura i una 
visió de les restes. Per altra banda, és necessària la realització d’intervencions arqueològiques que 
posin al descobert el conjunt del recinte que ara es coneix només de forma molt puntual, que ens 
puguin datar les diferents estructures i, en conseqüència, les diferents fases de la seva vida, i així 
acotar les potències arqueològiques de cada un dels àmbits del castell i de l’hàbitat. 

Els rebliments existents al castell, procedents, majoritàriament de l’estrat de destrucció del 
monument evita el reconeixement i l’estudi de diverses estructures colgades. Per poder posar en 
valor tots aquests espais i elements singulars de l’edifici cal continuar amb les excavacions 
arqueològica d’aquests sediments. 

Pel que fa a l’àrea d’hàbitat medieval també s’haurà de dur a terme una intervenció arqueològica 
per intentar delimitar-lo, comprendre’l i datar-lo, ja que és un element molt desconegut fins al 
moment. Només d’aquesta forma es podrà assolir l’objectiu de presentar-lo de forma adequada i 
comprensible al públic visitant. 

Igual passa en l’àrea de necròpolis, on la neteja permetrà obtenir una delimitació acurada i si és 
necessari efectuar una intervenció arqueològica en aquells punts que permetin una interpretació 
de noves restes associades a la necròpolis i la localització de noves tombes. 

Sembla evident, d’altra banda, que els estrats formats per sobre de les estructures impedeixen 
veure el conjunt tal com era.  

Aquestes intervencions arqueològiques hauran d’anar acompanyades d’una documentació gràfica 
i fotogràfica exhaustiva. Es fa imprescindible dur a terme la topografia del jaciment i el seu 
entorn i la fotogrametria de la seva planta i dels alçats dels seus murs. Això permetrà tant l’estudi 
acurat de les restes com fer un bon plantejament per a la conservació, restauració i adequació. 

En definitiva, és necessari disposar de tota la informació possible a nivell arqueològic, històric i 
planimètric per així poder plantejar la restauració de cada element i de cada àmbit del castell i del 
conjunt d’una forma més correcta i ajustada a la realitat històrica i a l’actual del monument.  

Una altra necessitat constructiva és protegir les restes del conjunt monumental per aconseguir la 
seva conservació i així garantir el seu pas en les millors condicions possibles a les generacions 
futures. Això passa per actuar sobre la degradació que pateixen determinats elements i aconseguir 
aturar-la. Els elements singulars, que a dia d’avui necessiten actuacions de protecció, 
consolidació i restauració són: 

Capella del castell 

Esquerdes a la roca que posen en perill l’estabilitat de les estructures muraries en tot el 
recinte del castell 

Estructures muraries de la cara nord del recinte senyorial. 

Muralla de Ponent del recinte jussà. 

Muralla sud del recinte jussà 

Estructures muraries situades al nord del recinte jussà sector nord i central. 

Àmbit F, la seva volta i murs. 

Paviments actuals i nivells d’ús que pugui aparèixer.  

Bestorre de llevant 

Camí d’accés al poblet i castell. 

Àrea d’hàbitat medieval. 

Àrea de necròpolis 

Base i perímetre de la Creu de Terme. 

Aquest llistat, no està endreçat per importància ni per urgència, és un llistat merament 
enumeratiu. 

Les intervencions arqueològiques que es vagin duent a terme hauran d’anar lligades de forma 
imprescindible a una consolidació de les estructures excavades, tot i que a vegades hagi de ser 
preventiva i no definitiva, per tal d’evitar la degradació d’aquelles estructures constructives que 
han arribat fins als nostres dies soterrades. Al mateix temps, s’haurà de plantejar la consolidació i 
restauració definitiva, les quals hauran d’adaptar-se no només a les seves pròpies característiques 
sinó a les necessitats i als usos que es volen donar al conjunt monumental. 

- Necessitats funcionals. 

Per tal que el funcionament del conjunt doni resposta clara i efectiva a les necessitats derivades 
dels usos que se li vol donar, cal tenir presents les necessitats funcionals de l’ús del conjunt i de 
cada un dels espais en particular. 
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Una primera necessitat és la de la creació d’un punt de recepció i acollida del públic en un àrea 
exterior del conjunt. Com pot ser el pàrquing de ponent i el de llevant, el qual ha d’oferir alhora 
uns serveis bàsics com són uns sanitaris i un primera informació sobre el castell i els altres 
elements visitables, així com sobre els itineraris i les possibilitats de visita. 

Directament lligada amb l’aspecte anterior hi ha l’adequació dels camins d’accés. 

Les restes del conjunt monumental del castell, per poder ser visitades i utilitzades pel públic en 
general, necessiten ser posades en seguretat. Han de complir dos requisits fonamentals: estar en 
seguretat per evitar possibles danys a les persones que visitin el conjunt, i estar protegides de 
l’efecte que les visites puguin ocasionar sobre la seva conservació. Per aquest motiu, és 
imprescindible que quan es generi el recorregut de la visita s’actuï en els dos sentits, per una 
banda s’ha de protegir les persones, i també els diferents elements del monument. 

La visita de la zona d’hàbitat medieval i del castell fa que sigui necessària la generació d’un 
itinerari de circulació en seguretat de les persones. Aquest circuit haurà d’estar ben delimitat i 
senyalitzat de tal forma que concentri els visitants a les zones que es preveu que puguin ser 
accessibles. De la mateixa manera, ha d’evitar l’accés dels visitants a tots aquells espais que es 
vulguin mantenir restringits en el cas que es consideri necessari. 

Amb la mateixa finalitat, el sector de necròpolis les tombes ha de ser protegides de processos de 
degradació involuntària per part dels propis visitants. En aquest cas, s’evitarà l’accés directe a les 
mateixes. 

Donat que l’església de Santa Maria de Cervelló ha estat restaurada i consolidada recentment, i 
que el seu estat actual no presenta cap problema o patologia greu, no recollim cap necessitat 
especial al present document. Si bé és cert, que caldrà seguir un programa de manteniment per 
poder tenir l’edifici en bones condicions d’utilització. 

- Necessitats representatives. 

El castell de Cervelló i els elements associats han de ser, a més d’un indret de visita pel propi 
monument, un espai de visita per poder gaudir de l’entorn, del paisatge que es pot admirar des del 
cim del turó on es troba, i també ha de ser un lloc de trobada amb la història del nostre país, de la 
comarca i de Cervelló. 

El castell de Cervelló ha de ser un referent en la interpretació de la història de Cervelló a un nivell 
més ampli. Com a fortalesa cal tenir present que estava destinada al control, defensa, explotació 
de recursos i domini d’un territori. El castell de Cervelló és un exemple dels processos 
transformadors viscuts a Catalunya al llarg dels segles. El procés de feudalització a la zona, en un 
primer moment com a castell de frontera, l’hegemonia feudal que comportarà noves reformes al 
castell durant el segle XIV i el seu predomini fins el segle XVI, moment en que les municipalitats 
augmenten en importància gràcies al suport del Rei. Això fa que el castell perdi rellevància 
transformant-se més en un habitatge del senyor o del gestor del senyor, que en fortalesa. Llavors a 
poc a poc es va degradant fins a la seva total inutilització al 1714, en el conflicte de la guerra de 
successió que assolà mitja Europa. Aquests són els aspectes cabdals que aquest conjunt 
monumental representa.  

Aquesta necessitat representativa passa per centrar la motivació de la visita al castell de Cervelló 
en aquestes èpoques. Donat que es tracta d’un jaciment arqueològic amb els condicionants que 
això comporta, i amb les corresponents limitacions quant a les seves característiques per a una 
exposició, s’hauria de lligar íntimament amb la seu que l’ajuntament de Cervelló cedeixi. És en 
aquesta seu on caldria instal·lar un centre d’interpretació sobre el conjunt monumental del castell 
de Cervelló i sobre l’època medieval a la zona en un sentit més ampli. En aquesta seu s’haurien 

d’instal·lar tant plafons explicatius com vitrines amb peces i aquells recursos audiovisuals amb 
les característiques que es defineixin. Al propi jaciment caldria ubicar-hi el material visual que 
centri les explicacions sobre el mateix conjunt. 

Aquesta estructura, amb un centre a dependències municipals cedides per l’ajuntament i 
l’adequació concreta del conjunt monumental, permetria alhora en un futur incloure el jaciment 
dins una xarxa més gran del Patrimoni de Cervelló, posant en valor altres elements importants 
sobre els quals s’oferiria informació i que haurien de poder ser visitats en el seu lloc en concret. 
D’aquesta forma s’entraria en uns circuits més amplis que permetrien conèixer millor tota la 
història de Cervelló i de ben segur la interrelació entre els diferents elements potenciaria també 
cadascun d’ells de forma particular. És el que alguns museòlegs han definit com un estructura de 
“porta” oberta en un lloc central i de “finestres” en els diversos elements, de forma que es 
potencia el territori en general a diversos nivells. 

És molt important també l’ús didàctic, en primer lloc per la seva funció estricta, però també pel 
que això acaba representant en la difusió que se’n fa a uns sectors més amplis, podent obrir-se 
així un coneixement i un interès pel conjunt monumental al qual donem molt valor. 

És necessari la vinculació directa i de forma activa, del conjunt monumental del castell de 
Cervelló, amb tots els circuits turístics i de promoció de la comarca existents o que es puguin 
generar.   

El conjunt monumental del castell de Cervelló ha de ser turísticament un actiu dinamitzador de 
l’economia local, del municipi de Cervelló i de la comarca del Baix Llobregat. Per aquest motiu 
és necessari millorar la seva promoció i la seva difusió. 
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3.- PROPOSTA D’ACTUACIONS 

 
3.1.-  Àmbit d’actuació 

L’àmbit de les actuacions que es contemplen a aquest Pla Director, està format per la superfície 
que ocupa tot el conjunt monumental del castell de Cervelló definit al present document. Cal tenir 
present que també recull tots els camins que connecten els diferents elements que composen el 
conjunt i els dos aparcaments públics que es troben a tocar de la carretera de Santa Maria.  

Així doncs, es contemplen actuacions al castell, tant al seu recinte sobirà com el jussà; a la zona 
d’hàbitat medieval; a la necròpolis de tombes antropomorfes; a l’entorn de l’església de Santa 
Maria de Cervelló; a la creu de terme; als camins; i a l’aparcament de ponent i al de llevant. Tot 
això dóna una superfície total de 6.681 m2. 

 
Orto fotografia de la ubicació dels elements que formen el conjunt monumental del castell de Cervelló. 2018 (ICGC) 

La zona que concentrarà la major intensitat i el major número de les actuacions serà el castell de 
Cervelló pròpiament dit, totes les estructures i edificacions ubicades al recinte sobirà i al recinte 
jussà, i els camins que hi porten. Aquest àmbit, té una superfície total aproximada de 2.964 m2. 

Considerem que aquest és l’àmbit principal del conjunt i també el que es troba en un estat més 
precari. Hem pogut constatar que el castell rep una gran quantitat de visites de la població i per 
tant és prioritari posar-lo en seguretat tant per la visita com per les pròpies restes constructives i 
arqueològiques de la fortificació. 

Cal tenir present també, la problemàtica que es planteja derivada de la situació a nivell de 
propietats de les finques on es troba conjunt monumental. Mentre que el castell, una part de 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
98

 

l’hàbitat, part dels camins de circulació i les dues zones d’aparcament són de titularitat pública, 
l’església de Santa Maria amb el seu entorn, l’antiga rectoria la zona de necròpolis, una part de la 
zona d’hàbitat, una part dels camins de circulació i la creu de terme es troben en terrenys ubicats 
a tres finques de titularitat privada. 

Aquesta situació condiciona de forma molt directa les possibles inversions públiques que es 
puguin realitzar per la restauració i recuperació de la totalitat dels elements que conformen el 
conjunt monumental. 

La zonificació de les actuacions no s’ha realitzat de forma uniforme, ni segueix cap patró. S’ha 
definit la ubicació de cada actuació en funció de les necessitats de les restes dels elements que 
formen el conjunt monumental del castell i dels objectius marcats en aquest Pla Director.  

 
3.2.-  Objectius i criteris 

Objectius. 

Els objectius que persegueix aquest Pla Director, es poden separar en dos grups. Per una banda 
tenim els objectius principals que emmarquen de forma global el punt final de totes les 
actuacions, i per una altra banda, els objectius concrets, que persegueixen la consecució de fites 
properes de caire més immediat. 

Objectius principals. 

- La consolidació, restauració i conservació de tots els elements que formen part del conjunt del 
castell de Cervelló. 

- L’estudi del conjunt monumental del castell de Cervelló fins exhaurir la seva potència 
arqueològica i fins aconseguir el màxim d’informació possible sobre els edificis que el 
conformen i la seva història. 

- Fer visitables i comprensibles pel públic general les zones més representatives del conjunt. 

- Fer que la visita al conjunt monumental es pugui realitzar de forma segura per als visitants i 
pel monument. 

- Fer que puguin conviure sense afectacions l’estudi arqueològic de tots els elements del 
conjunt i la seva visita pel gran públic. 

Objectius concrets. 

Aquests objectius estan formulats de forma que aglutinen les diferents actuacions que es 
preveuen realitzar en el marc d’aquest Pla Director, per aconseguir el compliment dels objectius 
principals. 

a) Delimitació real i física dels diferents elements que configuren el conjunt monumental. 

b) Aconseguir la màxima informació arqueològica per enfocar de forma adient les properes 
intervencions. 

c) Aturar la degradació de les diferents estructures conservades del conjunt i dels elements de 
diferents èpoques, que es troben dins el seu recinte. 

d) Consolidar i restaurar totes les estructures conservades del conjunt i dels elements de diferents 
èpoques, que es troben dins el seu recinte. 

e) Protegir totes les estructures conservades del conjunt i dels elements de diferents èpoques, que 
es troben dins el seu recinte. 

f) Generar uns espais protegits per futures intervencions arqueològiques al castell. 

g) Facilitar futurs estudis històrics, arqueològics, de paraments, etc. 

h) Integrar el conjunt monumental del castell a les activitats culturals promogudes des del 
municipi de Cervelló. 

i) Generar un circuit de circulació per la visita en seguretat al conjunt. 

j) Aconseguir una bona convivència entre la visita al conjunt i la continuació de les 
investigacions arqueològiques. 

Criteris a seguir a les actuacions. 

Com criteris generals globals, es faran servir els criteris d’actuació del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i com criteris particulars en el present 
cas del conjunt monumental del castell de Cervelló, s’observaran i es seguiran els criteris 
següents: 

 En tot moment es deixaran tots els elements del conjunt monumental del castell de Cervelló 
en condicions de seguretat, tant per l’edifici com per a les visites. 

 Protecció màxima de les restes dels diferents elements del conjunt en totes les actuacions. 

 Afectació mínima sobre les restes dels diferents elements del conjunt en totes les actuacions. 

 Utilització d’una separació física entre les restes dels elements originals i les noves 
actuacions, sobretot quan es faci servir materials similars als existents o reutilitzats del propi 
castell de Cervelló. 

 Diferenciació entre els paraments dels murs originals i les parts noves només mitjançant la 
formació de les juntes plenes de la maçoneria, i mantenint les juntes refoses dels paredats 
originals. Aquestes juntes es realitzaran mitjançant morter de calç del mateix color i tonalitat 
dels morters existents. 

 Reutilització i aprofitament de materials constructius del propi conjunt, recuperats a les 
campanyes d’excavació arqueològica, en la mesura del possible per així evitar l’espoli dels 
acopis generats. 

 No es podrà afectar el subsòl en cap punt del recinte ocupat per les restes del conjunt 
monumental, sense la pertinent intervenció arqueològica prèvia i en el seu defecte, sense el 
seguiment arqueològic preceptiu. 

 Totes les actuacions que es realitzin al conjunt monumental han de ser completament 
reversibles de forma que sempre es pugui recuperar l’estat inicial de tots els elements. 

 Es mirarà d’introduir pocs materials nous i els que es facin servir no podran produir danys ni 
afectacions als materials originals dels elements del conjunt. 
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3.3.-  Descripció de la proposta 

Descripció de les actuacions. 

Les actuacions que es proposen al present document, desenvolupen totes les feines i accions 
necessàries per aconseguir el compliment dels objectius principals i dels objectius concrets 
plantejats.  

Les actuacions que es relacionen a continuació, no segueixen un ordre cronològic ni 
d’importància, estan endreçades i agrupades segons el compliment dels objectius concrets definits 
a l’apartat anterior 3.2 d’aquest Pla Director.  

Les zones on cal realitzar cada una de les següents actuacions al castell estan indicades i 
delimitades gràficament, a la planimetria que acompanya aquest Pla Director. 

a) Delimitació real i física de tot l’àmbit del conjunt monumental i de les properes actuacions 
al castell. 

 Esbrossada i tala d’arbustos i pins blancs a les zones marcades de l’interior del conjunt i al 
voltant del castell. 

Es mirarà de netejar totalment de plantes i arbustos les zones citades per tal de poder veure i 
delimitar millor les restes d’estructures del castell, de l’hàbitat i de la necròpolis que ara no són 
plenament visibles.  

Aquesta actuació s’ha de realitzar amb mitjans manuals degut a la dificultat d’accés que té, al 
pendent pronunciat d’algunes zones, i a l’existència de forats al terra. 

S’ha de realitzar preferiblement abans de les intervencions arqueològiques i de les delimitacions 
d’estructures. 

Les restes de l’esbrossada i de la tala de pins hauran de ser retirades de l’àmbit delimitat del 
conjunt monumental del castell. 

La ubicació i delimitació d’aquesta actuació està indicada de forma gràfica als plànols 29-P-07 i 
32-P10 de la planimetria que acompanya al present document.  

 Excavació arqueològica de l’estrat d’enderroc dels diferents elements del castell. 

Aquesta actuació pot fer-se mitjançant la combinació de mitjans manuals i mitjans mecànics. 

Es seleccionarà els materials procedents de l’estrat de destrucció dels àmbits del conjunt del 
castell de tal forma que s’haurà de separar ceràmica, metalls, i material constructiu de petites 
dimensions. També es separaran la pedra de construcció que havia format part dels murs, els 
grans carreus escairats, els permòdols, les peces de pedra que puguin sortir desmuntades de 
brancals, llindes, ampits i altres de finestres i portes. I per últim es separarà el material de rebuig 
de les pedres que puguin ser reaprofitades en les restauracions i consolidacions posteriors.  

Tots els materials citats seran separats i emmagatzemats de la següent forma: les restes 
arqueològiques seran rentades, siglades, inventariades i dipositades provisionalment allà on 
indiqui el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; els carreus i restes de brancals, 
llindes, ampits, llindars i les pedres en general seran separats i acopiats a prop del castell per la 
seva reutilització en cas necessari. 

La resta de runa serà retirada del recinte del conjunt monumental. 

La ubicació i delimitació d’aquesta actuació està indicada de forma gràfica als plànols 27-P-05, 
28-P-06 i 30-P-08 de la planimetria que acompanya a aquest Pla Director.  

b) Aconseguir la màxima informació arqueològica per enfocar de forma adient les properes 
intervencions. 

El conjunt monumental del castell de Cervelló és un jaciment arqueològic en si mateix, per tant, 
s’haurà d’excavar amb metodologia arqueològica fins exhaurir tota la seva potència fins arribar a 
la roca mare. Això, es realitzarà en cas de ser necessari en successives intervencions seguint 
diferents projectes d’estudis arqueològics. 

El present Pla Director no contempla exhaurir tota la potencia arqueològica de tot el conjunt 
monumental. Però, si recull tot un seguit d’intervencions necessàries per aconseguir datar, 
delimitar, entendre i fer comprensibles les restes. Aquesta informació serà utilitzada per  
consolidar i mantenir les estructures dels diferents elements que formen el conjunt, al mateix 
temps que es fan visitables. 

 Realització d’intervencions arqueològiques. 

El present Pla Director preveu unes intervencions arqueològiques a zones acotades on la 
informació que facilitaran serà important per al estudi del conjunt i per a les següents 
intervencions de consolidació i restauració dels diferents elements del castell de Cervelló. 

Les actuacions s’efectuaran per mètode manual. El sistema de registre estratigràfic serà el 
proposat per Harris-Carandini, fonamentat en la utilització de fitxes d’Unitats Estratigràfiques 
(UE) en les que es porta a terme una relació de tots els elements amb la seqüència arqueològica 
associada. 

Igualment es procedirà a la documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea intervinguda. Tota 
la planimetria estarà acotada i presentarà una caràtula amb el nom del jaciment, any, sector, UE i 
l’autor com a elements identificadors bàsics. 

Els materials arqueològics recuperats seran identificats amb un codi identificador, les restes 
arqueològiques seran rentades, siglades, inventariades i dipositades allà on indiquin els tècnics del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Quant a la documentació fotogràfica, s’utilitzarà el format digital. Cada fotografia s’haurà 
d’individualitzar amb un número d’unitat. A més d’aquesta xifra, les fotografies s’identificaran 
amb la mateixa sigla que la utilitzada pels materials arqueològics. 

Un cop finalitzats els treballs es lliurarà la memòria científica d’acord amb allò que estableix la 
normativa vigent. 

Les zones on cal realitzar les intervencions arqueològiques contemplades a aquest Pla Director, 
estan ubicades i delimitades gràficament als plànols 27-P-05, 28-P-06, 30-P-08 i 32-P-10 de la 
planimetria que acompanya al present document.  

 Completar l’aixecament topogràfic i planimètric del conjunt del castell de Cervelló. 

A mesura que es vagin realitzant les actuacions d’esbrossada, les delimitacions d’estructures 
arquitectòniques del conjunt del castell i les intervencions arqueològiques, s’haurà de completar 
tota la documentació gràfica que es disposa actualment i que s’adjunta a aquest document. 

Per tant es preveu la realització de un nou aixecament topogràfic i planimètric de tots els elements 
i estructures que sorgeixin de les actuacions previstes per així completar la informació 
topogràfica i planimètrica actual. 
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c-d-e) Aturar la degradació, protecció, consolidació i restauració de les diferents estructures  
conservades del conjunt i dels elements de diferents èpoques, que es troben dins el seu 
recinte. 
En aquest punt, s’ha mirat d’aglutinar tres objectius ja que tots tres fan referència als mateixos 
elements i les actuacions per aconseguir-los estan íntimament lligades entre sí. Això fa, que amb 
les actuacions proposades, al mateix temps que s’està aconseguint un, també s’assoleix l’altre 
objectiu. 

 Actuacions a la Capella del castell. 

Donat l’estat de degradació avançat de la Capella del castell, es proposa intervenir de forma 
urgent reforçant i consolidant els murs per aturar la seva degradació. Per enfocar la seva 
restauració de forma adequada caldrà la realització d’una intervenció arqueològica tant al seu 
interior com al seu exterior. Així s’aconseguiran les dades necessàries. 

Aquest edifici conserva els quatre murs gairebé fins a la seva alçada original, i també una petita 
part de la volta de carreus de pedra que la cobria, així doncs per aconseguir la seva protecció i 
evitar la degradació de l’edifici, es planteja la necessitat de cobrir-lo mitjançant una teulada que 
garanteixi la impermeabilització del seu interior i la protecció real dels murs contra els efectes de 
la pluja sobre els caps. 

Pel que fa als esvorancs que debiliten els murs i que amenacen la seva estabilitat, es seguiran les 
indicacions que figuren al punt on parlem dels murs. 

Totes aquestes actuacions hauran d’estar recollides a un projecte de restauració de la Capella del 
castell que defineixi i disseny i cada element i que en tot moment segueixi i respecti els criteris i 
els objectius del present Pla Director. 

Aquest projecte haurà de passar per la Comissió de Patrimoni pertinent per la seva aprovació. 

 Actuacions a l’Àmbit H del recinte jussà del castell. 

L’Àmbit H és un cos d’edifici que disposa d’una volta apuntada construïda amb carreus de pedra 
amb filades regulars, de la qual es conserva una part important. Per evitar el seu progressiu 
deteriorament i la continua degradació que afecta de forma severa l’estructura i fa que poc a poc 
es vagin perdent carreus, es proposa actuar consolidant i reforçant aquest element.  

Gràcies a unes fotografies datades l’1 d’octubre de 1922 i a l’1 de gener de 1913, podem afirmar 
que com a mínim fins aquestes dates es conservava tota la volta i també els seus murs perimetrals 
on es recolzava. 

Aquesta constatació ens reafirma en la voluntat de tornar a recuperar el volum original de 
l’Àmbit H per així assegurar la seva estabilitat i protegir les parts originals evitant la seva 
degradació progressiva i en conseqüència el seu constant enderroc.  

Les actuacions que es duguin a terme hauran d’estar recollides a un projecte de restauració que 
defineixi i dissenyi cada element i que en tot moment segueixi i respecti els criteris i els objectius 
del present Pla Director. Aquest projecte haurà de passar per la Comissió de Patrimoni pertinent 
per la seva aprovació. 

 Estabilització dels blocs de pedra natural amb discontinuïtats greus. 

Sense entrar en detalls, es pot observar que la zona on se situa les diferents estructures del castell, 
tant del recinte sobirà com del recinte jussà, que cal restaurar, i els camins d’accés de la població 
estan formats per talussos formats per nivells de roca que presenten diferents diàclasis i 

discontinuïtats molt marcades i reforçades per la diferent duresa que presenten les diferents fàcies 
presents a la zona. 

Les discontinuïtats i diàclasis individualitzen blocs que amb els processos de circulació d’aigües 
de pluja obren aquestes discontinuïtats i acaben per fer caure blocs des d’aquests talussos, tal i 
com s’observa en alguna de les zones adjuntes a les estructures ubicades als extrems. 

A partir de les observacions realitzades, caldria remarcar que seria necessària la realització d’una 
campanya d’investigació dels materials sobre els que es recolza les estructures principals del 
Castell de Cervelló, i en els talussos del camí d’accés en direcció de l’Església de Santa Maria. 

Tenint en compte les observacions realitzades, caldria principalment realitzar: 
- Cartografia geològica superficial, diferenciant les fàcies. 
- Realització de cartografia de discontinuïtats, i diferents elements geològics en risc observats. 
- Realització d’estacions geomecàniques per a valorar la direcció de les discontinuïtats i 

establir les que siguin més desfavorables. 
- Redacció d’una memòria que establiria la prioritat d’actuació de la proposta d’actuació a 

realitzar. Documentat amb fotografies i plànols d’actuació. 
Finalment caldria la redacció d’una nota tècnica valorada amb les propostes d’actuació a realitzar. 

Les zones a estudiar i posteriorment a actuar estan detallades al plànol 29-P-07. 

 Murs. 

Per poder aturar la degradació de murs i muralles, i així protegir-los, es procedirà a la seva 
consolidació mitjançant l’aplicació de morters en base a calç per cobrir-los i/o rejuntar-los. 

A les parts altes dels murs primer es retiraran les plantes i arbusts que estan malmetent 
l’estructura amb les seves arrels, i es generarà una capa de morter de calç o calç hidràulica,  per 
mirar d’evitar l’acció dels agents que estan degradant els materials originals. 

Als murs que ho necessitin, es generarà al seu punt més alt, unes filades de sacrifici que en tot 
moment estaran consolidant i protegint el mur original. Les filades es realitzaran amb pedres 
escollides de l’estrat de destrucció de l’edifici i estaran lligades amb morter de calç hidràulica de 
color i tonalitat similar al de la roca dels carreus utilitzats. Les seves dimensions i la seva 
disposició serà similar a les del mur original que cobreixen.  

En cap cas es recreixerà cap mur que no es tingui constància material de la seva alçada mínima. 

Per separar la nova obra i els murs originals es col·locarà una malla moderna embeguda al morter 
de la primera filada que cobrirà tot el mur antic. La diferenciació entre els paraments dels murs 
originals i les noves filades es realitzarà mitjançant la junta de morter de calç, que es deixarà 
plena i enrasada a l’exterior a les parts de nova execució. La junta de les parts originals es deixarà 
refosa. 

L’acabat superior tant dels murs que es recreixin com dels murs originals que es mantinguin en la 
seva alçada inicial, es realitzarà amb un petit cavalló que cobreixi el nucli del mur però deixant a 
la vista com a mínim un terç de la cara dels carreus de pedra. Aquest cavalló tindrà un acabat 
remolinat, i amb un lleuger pendent per evitar l’acumulació d’aigua. 

Als paraments verticals dels murs originals, es netejaran les juntes de terra vegetal, arrels, plantes 
i morter disgregat, i es procedirà a reomplir-les mitjançant l’aplicació de morters de calç i/o calç 
hidràulica. L’acabat d’aquestes juntes serà sempre sense arribar al parament exterior, és a dir es 
deixaran amb la junta sagnada, o refosa. 
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Alguns dels murs i muralles estan recolzats directament sobre els afloraments de roca natural. 
Alguns d’aquests recolzaments poden presentar una estabilitat relativa, per aquest motiu, es 
proposa realitzar un estudi acurat realitzat per professionals competents per poder establir la 
necessitat o no d’actuar sobre aquests recolzaments mirant de millorar la seva estabilitat. 

Aquests estudis portaran a la realització d’un projecte d’actuació que haurà de complir amb els 
objectius i els criteris recollits al present document. Les actuacions també estaran subjectes a 
l’aprovació per part de la Comissió de Patrimoni corresponent. 

Totes aquestes actuacions estan recollides als plànols 27-P-05, 28-P-06, 29-P-07, 30-P-08, 31-P-
09, 32-P-10 de la documentació gràfica que acompanya aquesta memòria. 

 Nivells de circulació amb potència arqueològica. 

Per evitar la degradació de tots aquells nivells de circulació que encara disposin de potència 
arqueològica, i que aflorin en superfície, es col·locarà per sobre una tela anti-arrels, i damunt 
d’aquesta s’escamparan graves provinents de la matxuca de pedra adient per així assegurar un 
color adequat amb el dels murs del castell de Cervelló. 

El mateix es realitzarà sobre tots aquells paviments existents de zones exteriors, sempre i quan no 
es vulguin deixar a la vista. 

Aquestes actuacions estan ubicades gràficament als plànols 31-P-09 que s’adjunten al present Pla 
Director. 

f) Generar uns espais protegits per futures intervencions arqueològiques al castell. 

 Delimitació de zones d’accés restringit. 

Totes aquelles zones que no puguin ser excavades arqueològicament i que no puguin ser 
estudiades en profunditat, o que tinguin nivells superficials amb potència arqueològica, seran 
protegits en superfície com hem indicat al punt anterior.  

En els casos en que no es puguin protegir, quedaran fora de l’accés de les visites sempre que sigui 
possible, i en cas contrari, quedaran delimitades mitjançant la seva separació amb la col·locació 
de separadors. 

g) Facilitar futurs estudis històrics, arqueològics, de paraments, etc. 

No hi ha una actuació específica per assolir aquest objectiu concret, però totes les actuacions que 
es duguin a terme al conjunt monumental del castell de Cervelló, tindran pressent que aquest, és 
un castell que tindrà més fases d’intervencions arqueològiques i més estudis, per tant, no es 
realitzarà cap actuació que impedeixi o dificulti els futurs estudis sobre el castell, de qualsevol 
tipus que hom pugui plantejar.  

h) Integrar el castell a les activitats culturals promogudes des del municipi de Cervelló. 

Per integrar millor el conjunt monumental del castell de Cervelló a les activitats culturals 
promogudes des del municipi, caldrà la realització de tres actuacions bàsicament: per una banda 
condicionar els camins que donen accés a l’interior del recinte jussà del castell; per altra banda 
adequar els dos punts d’accés des de les dues zones d’aparcament amb una petita recepció-punt 
d’informació i amb sanitaris; i per últim, la dotació d’una instal·lació elèctrica a l’interior del 
castell per donar llum i servei a l’interior de la Capella del castell i a l’Àmbit H. 

 

 Condicionament dels dos camins d’accés a l’interior del recinte jussà. 

Actualment es disposa d’un camí que arriba des de l’església de Santa Maria de Cervelló fins a la 
porta del recinte jussà ubicada al sud-est del castell. Aquest camí és accessible des de la zona 
d’aparcament públic ubicada a llevant del castell. Per donar accés des de la zona d’aparcament 
públic ubicada a ponent, es proposa la recuperació d’un antic camí que discorria pel nord del 
recinte sobirà del castell i que arribava fins a la part central del recinte jussà per la seva cara nord. 

Aquest nou camí haurà de ser accessible a peu i disposar d’un paviment granulat adient per la 
seva ubicació i per ser transitable amb comoditat pels visitants del castell. 

El camí que puja des de l’església disposa d’alguns passos complicats que ja van ser solucionats 
mitjançant la col·locació d’unes passeres i unes escales d’estructura metàl·lica i paviment de 
fusta tractada. També disposen de baranes metàl·liques. Tot i aquests elements, encara avui hi ha 
alguns punts que tenen una tansitabilitat molt dolenta. Per aquest motiu, es proposa refer els 
murets de contenció que formen el camí i que estan deteriorats i després recuperar el pla 
horitzontal que conformava el paviment del propi camí. 

En tot moment els murets hauran de mantenir l’estètica original i per tant hauran de ser restaurats 
amb morter de calç hidràulica i blocs de pedra similars als existents. Per realitzar el ferm del 
paviment es proposa disposar una primera capa de graves, una capa superior de pedres de petites 
dimensions barrejades amb calç i un acabat granulat. 

En qualsevol cas, l’actuació haurà d’estar recollida a un projecte de restauració que segueixi els 
criteris i els objectius marcats al present document. 

Pel que fa als elements ja existents com passeres i escales, caldrà en el seu moment valorar el seu 
estat de conservació i determinar la forma més convenient per actuar en la seva rehabilitació o 
manteniment. 

 Punts de recepció de visitants i sanitaris. 

Es preveu la col·locació d’un element prefabricat tipus quiosc a cada una de les zones 
d’aparcament públic que formen part del conjunt monumental del castell de Cervelló. Hauran de 
complir una doble funció: ha de ser el punt d’informació i recepció de visitants i ha de ser on 
estiguin ubicats els banys públics. 

Aquests elements articularan l’accés al conjunt monumental des de cada un dels dos aparcaments 
i seran el punt inicial de la visita. Disposarà d’un espai adequat, tancat i cobert per què hi pugui 
estar una persona encarregada de la rebuda dels visitants i de facilitar la informació més 
destacada del castell, dels diferents elements que formen el conjunt monumental i de la ruta a 
seguir per poder realitzar una visita completa. 

Una altra funció que cobriran aquests elements serà contenir un servei sanitari complet i adaptat 
per ser utilitzat per part dels visitants al castell. Aquest bany disposarà com a mínim de pica amb 
aigua freda i inodor. Les instal·lacions necessàries seran aigua i electricitat. En quant al desguàs, 
si no es pot fer una connexió a la xarxa municipal, sempre es podrà fer servir un inodor químic. 

 Instal·lació elèctrica de l’interior del castell. 

Es preveu la formació d’una instal·lació bàsica elèctrica per assistir l’interior del castell. Aquesta 
instal·lació es connectarà a la xarxa pública més propera. Al quiosc prefabricat que farà de 
recepció i de bany públic ubicat a l’aparcament de ponent, estarà col·locada la primera caixa 
general de comandament i protecció de la instal·lació. Mitjançant una petita rassa al terra del 
camí que portarà fins a l’interior del recinte jussà del castell per la seva banda nord. Es portarà el 
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cablejat necessari per poder generar una mínima instal·lació elèctrica a l’interior de la Capella del 
castell i de l’Àmbit H. 

La instal·lació prevista haurà de ser calculada i dissenyada mitjançant un projecte tècnic redactat 
per un tècnic competent. En el moment de la seva execució, tant la realització de la rassa com de 
la instal·lació elèctrica en tot moment seran executades amb seguiment arqueològic. 

i) Generar un circuit de circulació per la visita turística en seguretat del castell. 

 Pavimentació dels recintes visitables amb un paviment granulat i drenant. 

El castell de Cervelló està format per diferents àmbits delimitats per murs i que generen uns 
espais visitables que configuren els elements més significatius del conjunt. Això fa que sigui 
l’espai més visitat de tot el recinte. Així doncs proposem al present Pla Director, la cobertura de 
tot aquest espai mitjançant un paviment granulat que permeti l’evacuació o el drenatge de l’aigua 
de pluja, i que sigui còmode per transitar a peu. Aquest nou paviment està ubicat gràficament, a 
grans trets, als plànols 31-P-09 que s’annexen a aquest document. 

 Recuperació del paviment de lloses de pedra de la Sala del castell. 

La Sala és un àmbit de planta quadrangular que està ubicat de forma central al recinte jussà del 
castell de Cervelló i que conserva una llar de foc original i una gran part del paviment fet de 
lloses de pedra. A les actuacions arqueològiques realitzades fins ara, s’han recuperat una part 
important de les lloses originals que manquen. Per aquest motiu, proposem restaurar el paviment 
existent i recuperar la zona de pèrdua mitjançant la recol·locació de les lloses guardades. Seguint 
els criteris marcats en el present document, la part refeta haurà d’estar diferenciada de la original. 

 Delimitació del circuit de circulació per la visita. 

Per poder generar un circuit de circulació per la visita turística per un públic general, es mirarà de 
fer passar als visitants només per les zones que es trobin en seguretat, tant del risc de caiguda a 
diferent alçada com del risc de caiguda d’objectes sobre el camí de pas. 

Per tant, en tot moment es planteja una circulació per espais segurs. Tots aquells elements que 
presenten problemes d’estabilitat, seran consolidats i assegurats tal i com ja s’ha descrit als punts 
anteriors.  

Per aconseguir el circuit en seguretat allà on les restes del conjunt del castell de Cervelló deixen 
al descobert caigudes a diferent alçada, es planteja el muntatge d’uns elements separadors molt 
lleugers, que a força distancia del punt conflictiu delimitin, de forma fàcilment visible, l’espai 
accessible dels llocs amb perill. 

Donada l’existència de baranes metàl·liques i separadors al recinte del castell, i que no 
s’intervindrà a tots els àmbits al mateix temps, es proposa mantenir temporalment algunes 
d’aquestes baranes i separadors allà on encara puguin desenvolupar la seva funció i allà on no 
s’hagi d’intervenir. Per altre costat, es proposa eliminar o modificar els que no funcionin amb les 
circulacions plantejades i els que un cop intervinguda la zona deixin de ser útils. 

Als punts on el perill de caiguda és molt greu, es proposa la col·locació d’una barana metàl·lica. 
Aquesta barana ha de complir en tot moment la normativa de baranes aplicable en cada cas. En 
funció del lloc, es prioritzarà que els propis murs o muralles dels diferents àmbits facin les 
funcions de baranes, per evitar l’impacte visual que genera la presència de baranes metàl·liques 
en un entorn patrimonial. 

 

 Muntatge de museografia per la visita de tot el conjunt monumental del castell. 

Aprofitant la singularitat del conjunt del castell de Cervelló, i els moments més significatius de la 
seva història, es realitzarà una museografia i una senyalística que ajudi a comprendre els diferents 
espais del castell i la seva ubicació històrica. 

Es proposa una museografia senzilla però molt explicativa, mitjançant plafons indicatius i 
explicatius ubicats als elements que conformen el conjunt monumental del castell als llocs més 
apropiats per la informació que aportin. 

Es planteja la necessitat de col·locar un primer plafó explicatiu general als dos punts d’accés i 
d’informació ubicats a les zones d’aparcament on s’instal·larà la recepció. Aquest haurà de donar 
una explicació general del castell i de tots els elements que conformen el conjunt monumental. 
Aquests seran l’inici dels itineraris. 

Com a punts importants i de referència de la visita hem establert la Capella del castell i l’Àmbit 
H. Es proposa que aquests dos espais tancats puguin acollir part de la museografia del conjunt 
monumental amb el desenvolupament de plafons informatius i explicatius de la història del 
castell i de la vida quotidiana a l’edat mitjana a Cervelló. Així doncs, donat que els dos edificis 
conserven la major part dels seus murs a gairebé tota la seva alçada original i també es conserven 
la porta d’accés, es planteja cobrir-los i tancar-los. 

El tancament es preveu mitjançant la reparació dels esvorancs dels murs per una banda i per altra 
col·locant una porta de reixa amb pany i clau que controli l’accés al seu interior. Les portes 
haurien d’estar dissenyades de tal manera que el seu ancoratge estigui fixat al terra de 
aconseguint així que no hi hagi cap afectació als brancals ni als murs. 

Per poder garantir que l’interior de la Capella pugui ser utilitzable com a espai tancat de 
museografia, plantegem la necessitat de cobrir-la mitjançant una coberta a dues aigües que caldrà 
dissenyar mitjançant un projecte de restauració que reculli tots els elements necessaris.  

En el cas de l’Àmbit H, també proposem cobrir l’espai però en aquest cas no mitjançant una 
coberta però si generant un element que permeti evitar l’entrada d’aigua de pluja però al mateix 
temps ha de ser transitable en seguretat per la part superior. 

Cal dir que considerem que cap element del conjunt del castell de Cervelló presenta les 
característiques necessàries per esdevenir en si mateix un centre d’interpretació ni tampoc disposa 
d’uns espais adequats per exposar peces recuperades de les excavacions arqueològiques del 
castell. És per això que el centre d’interpretació o museu s’haurà d’instal·lar a dependències 
municipals ubicades a la població de Cervelló i serà allà on mitjan plafons, exposició de materials 
i elements audiovisuals caldrà explicar el període medieval i modern a Cervelló.  

Als plànols 31-P-09 i 32-P-10 es troba la ubicació proposada per als elements informatius i 
museogràfics. 

j) Aconseguir una bona convivència entre la visita turística al castell i la continuació de les 
investigacions arqueològiques. 

Si es realitzen totes les actuacions previstes en els punts anteriors, es podrà assolir aquest 
objectiu. Per tant, no hi ha actuacions concretes diferents de les anteriors en la consecució 
d’aquest objectiu. 
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Justificació de les solucions adoptades. 

 Delimitació de les diferents zones al conjunt del castell de Cervelló. 

Tal i com ja s’ha explicat a l’apartat de les actuacions previstes, la delimitació del castell es 
realitzarà mitjançant l’esbrossada, i l’excavació arqueològica en extensió.  

L’esbrossada i tala d’arbustos i de pins blanca a les zones indicades, és necessària per poder 
realitzar la resta d’actuacions de delimitació dels espais i les restes d’estructures i àmbits del 
conjunt monumental en seguretat i sense afectacions. Per poder actuar a posteriori amb la 
seguretat de no afectar restes arqueològiques, cal eliminar la vegetació parasitària que cobreix 
algunes de les zones dels elements del conjunt. També es retirarà els pins propers al recinte jussà 
del castell per evitar que la possible caiguda d’algun d’ells pugui afectar a l’estabilitat de les 
restes. 

L’excavació arqueològica de l’estrat d’enderroc del castell de Cervelló que es planteja, 
persegueix definir millor els diferents àmbits i estructures retirant l’estrat arqueològic del moment 
de destrucció existent sobre els nivells de circulació originals. Aquesta retirada permetrà llegir de 
forma més correcta les restes i també determinar de forma més acurada tant les línies mestres per 
futures intervencions arqueològiques o estudis, com el circuit més adient per la visita turística del 
castell. 

La delimitació de les estructures arquitectòniques de la mateixa forma que les altres actuacions 
d’aquest grup ens facilitarà la previsió de noves actuacions, que marcaran nivells de circulació, i 
permetrà el coneixement d’àmbits nous que encara romanen soterrats pels sediments. 

 Aconseguir tota la informació possible de les restes del castell. 

La informació que ens pot facilitar el monument com a document històric es podrà aconseguir 
mitjançant l’execució de diferents campanyes d’excavacions arqueològiques que posaran a la 
llum noves estructures, que s’hauran de documentar gràficament i completar la planimetria que es 
disposa actualment. 

La realització d’intervencions arqueològiques noves permetrà conèixer millor els elements que 
conformen el conjunt monumental en tots els seus aspectes. Tant ens permetrà estudiar els 
materials arqueològics trobats, com la datació de les diferents estructures. Per poder afrontar una 
consolidació d’estructures i una restauració coherent, és necessari la realització consecutiva 
d’intervencions arqueològiques.  

Completar l’aixecament topogràfic i planimètric del conjunt del castell de Cervelló és una 
actuació imprescindible cada vegada que es realitzin intervencions arqueològiques noves i 
actuacions de consolidació i restauració del castell. Per aquest motiu és molt interessant la 
realització d’una planimetria oberta en format digital que permeti la seva constant relectura i 
actualització. 

 Actuacions a la Capella del castell i a l’Àmbit H. 

L’actuació d’urgència que es proposa busca estabilitzar les parts que puguin amenaçar amb el 
despreniment de blocs en alçada. La idea es generar un entorn de seguretat pels treballadors, per 
poder procedir a la intervenció arqueològica del seu interior i del seu entorn immediat.  

Les actuacions d’urgència en tot moment faran servir elements desmuntables com taulons i 
puntals i en els llocs on sigui necessari materials com morter de calç hidràulica per fixar els 
carreus que ho necessitin. D’aquesta manera els materials que es quedin hauran d’afavorir la 
conservació dels murs i formaran part de la intervenció de restauració posterior. 

Pel que fa a l’Àmbit H del recinte jussà del castell també caldrà excavar arqueològicament tant el 
seu interior com la part de volta que es conserva i que cobreix l’espai. 

Un cop excavats tant la Capella i el seu entorn com l’Àmbit H, es procedirà a la seva restauració. 
En tot moment es seguirà el projecte que donarà compliment als objectius i als criteris recollits al 
present Pla Director. Les actuacions previstes sobre els dos edificis busquen en tot moment la 
conservació de totes les seves parts originals, sense alterar el seu aspecte actual. S’aplicarà calç 
en funció del material existent i de les possibles afectacions i reaccions que es puguin donar. En 
els casos en que es recreixin filades es col·locarà un element separador entre l’obra original i 
l’obra nova. En qualsevol cas, no es recreixerà mai per sobre de l’alçada documentada.  

Es planteja generar dos espais tancats i coberts per aconseguir la seva protecció i també per 
disposar de dos espais que articulin la museografia del conjunt monumental i els circuits de la 
visita. Per tot això es proposa cobrir la Capella del castell mitjançant una teulada a doble vessant 
reproduint la seva geometria original, i també cobrir l’Àmbit H del recinte jussà generant una 
plataforma a la part superior que faci la funció de coberta de l’edifici. 

 Estabilització dels blocs de pedra natural amb discontinuïtats greus. 

Es planteja realitzar un bon estudi sobre l’estabilitat dels nivells de roca que presenten diferents 
diàclasis i discontinuïtats molt marcades i reforçades per la diferent duresa que presenten les 
diferents fàcies presents a la zona. Aquest estudi ens generarà una actuació geotècnica 
completament necessària per evitar la degradació de les bases dels murs i la pèrdua d’estructures 
del castell de Cervelló. 

Les discontinuïtats i diàclasis individualitzen blocs que amb els processos de circulació d’aigües 
de pluja obren aquestes discontinuïtats i acaben per fer caure blocs des d’aquests talussos, tal i 
com s’observa en alguna de les zones adjuntes a les estructures ubicades als extrems. 

A partir de les observacions realitzades, caldria remarcar que seria necessària la realització d’una 
campanya d’investigació dels materials sobre els que es recolza les estructures principals del 
Castell de Cervelló, i en els talussos del camí d’accés en direcció de l’Església de Santa Maria. 

 Actuació sobre les muralles i els murs del castell. 

Totes les actuacions recollides a aquest punt hauran de fer servir materials compatibles amb els 
materials originals existents a les diferents estructures conservades del castell. Per tant, es preveu 
la utilització de morters de calç i morters de calç hidràulica. Es prioritzarà la utilització de pedres 
seleccionades de les restes de runa del propi castell, recuperades a les diferents campanyes 
d’excavació arqueològica. 

Les actuacions previstes sobre els diferents murs busquen en tot moment la conservació de totes 
les seves parts originals, sense alterar el seu aspecte actual. S’aplicarà calç en funció del material 
existent i de les possibles afectacions i reaccions que es puguin donar. 

En els casos en que es recreixin filades es col·locarà un element separador entre l’obra original i 
l’obra nova. En qualsevol cas, no es recreixerà mai per sobre de l’alçada documentada de cada 
mur. Aquestes noves filades tenen la funció de protecció del mur original reduint l’afectació dels 
elements climàtics i la degradació que es pugui produir per motius antròpics.  

Els recrescuts de protecció es realitzaran amb la recol·locació de la pedra recuperada del propi 
castell i es disposarà amb morter de calç de color similar a la pedra. Per potenciar la diferenciació 
entre els murs originals i les parts noves es treballarà amb una junta plena de morter i enrasada 
amb la cara exterior. Això diferenciarà les parts originals del mur que de forma generalitzada 
tenen la junta de morter refosa. 
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Les actuacions a la base de recolzament d’alguns murs o muralles sobre la roca natural són 
necessàries per garantir l’estabilitat d’aquests murs i així garantir la seguretat dels treballs 
arqueològics i de restauració que caldrà realitzar.  

Deixant els murs estables aconseguirem que la visita pública al castell es pugui fer amb tota la 
seguretat possible. 

 Protecció de paviments, nivells de circulació i àmbits per excavar arqueològicament. 

La protecció prevista per als paviments existents, nivells de circulació amb potència arqueològica 
i àmbits o zones que no s’excavaran arqueològicament del conjunt del castell de Cervelló 
garanteix la salvaguarda dels mateixos mentre es realitza la visita turística del castell. Les 
actuacions que es preveuen separen els paviments i els nivells de circulació per mitjà d’una 
làmina anti-arrels. Això fa que les plantes que hi puguin créixer per sobre d’ella no afectin, ni 
deteriorin els elements protegits.  

La generació d’un nou nivell de circulació i paviment a base de graves de matxuca de pedra del 
país, garanteix la no formació de acumulacions d’aigua i el fangueig que es podria generar. 
També protegeix la capa superficial del paviment o del nivell arqueològic evitant la trepitjada 
directa. 

 Condicionament dels camins d’accés. 

Per accedir a l’interior del recinte del conjunt monumental del castell de Cervelló proposem 
recuperar un camí perdut al nord del recinte sobirà del castell i millorar l’estat del camí que puja 
des de l’església de Santa Maria de Cervelló. Per condicionar-los per l’accés a peu dels visitants, 
actuarem sobre els murs perimetrals existents i es col·locarà un paviment granular. En quant als 
murs del camí existent, les actuacions seguiran en tot moment els criteris i les justificacions 
presentades als apartats anteriors. I per a la pavimentació, haurà de ser un element granular que 
permeti l’evacuació de l’aigua de pluja sense que es generin basses, i al mateix temps haurà de ser 
còmode per al transit a peu dels visitants. 

 Punts de recepció de visitants i sanitaris. 

Donada la ubicació del castell de Cervelló i la distribució dels elements que conformen el 
conjunt, es proposa la ubicació de dues casetes que ofereixin uns punts de control d’accés i uns 
serveis sanitaris.  

El fet que el conjunt es trobin lluny dels diferents equipaments de l’ajuntament de Cervelló fa que 
sigui necessària la col·locació d’uns banys permanents que siguin accessibles pels visitants del 
castell i també cal la generació d’un element com les casetes que puguin fer les funcions de punt 
de trobada, informació i d’inici de la visita al conjunt.  

Per aquest motiu considerem imprescindible aquests elements just a les zones d’aparcament 
públic ja existents. 

 Instal·lació elèctrica de l’interior del castell. 

El fet de generar dos espais coberts i tancats a l’interior del castell de Cervelló, fa que considerem 
necessari la dotació d’enllumenat interior i d’algun punt de connexió elèctrica. Aquesta 
instal·lació serà mínima i les caixes de comandament i protecció es trobaran a la caseta d’accés 
ubicada a l’aparcament de ponent. 

 Actuacions sobre els paviments dels recintes visitables. 

El recinte jussà és l’espai més visitat del castell, en aquest sentit, es pretén delimitar aquest espai 
mitjançant l’actuació sobre les estructures muraries que el defineixen perimetralment. L’actuació 
sobre aquestes estructures segueix la mateixa justificació i els mateixos criteris i execució que la 
resta de murs i muralles ja descrits a aquest Pla Director. 

Pel que fa al paviment, es proposa un element que haurà de ser de tipus granular que permeti 
l’evacuació de l’aigua de pluja sense que es generin basses, i també haurà de facilitar el trànsit de 
forma còmoda dels visitants a peu.  

A l’interior de la Sala es proposa la restauració del paviment existent de lloses de pedra perquè es 
troba en força bon estat de conservació tot i les seves llacunes. En aquest sentit, és un espai molt 
adequat per esdevenir un punt de reunió en els moments de les visites al castell per poder fer les 
explicacions pertinents. 

 Delimitació del circuit de circulació i museografia. 

Amb la voluntat de fer visitable el conjunt monumental del castell de Cervelló de forma còmoda i 
comprensible per tots aquells que s’hi apropin, es proposa un circuit de circulació i museografia 
que recorre els punts més emblemàtics i significatius del recinte castral. 

L’inici de la visita es podrà fer des de dos punts diferents, cada un a la caseta ubicada a 
l’aparcament de ponent o a l’aparcament de llevant. Si iniciem al primer, el camí que passa pel 
nord del recinte sobirà del castell ens portarà fins a l’interior del recinte jussà just a la seva zona 
central. Un cop aquí es podrà visitar tot el recinte i pujar al recinte sobirà per l’escala ubicada al 
sud. Es podrà accedir a l’interior de la Capella del castell on els panells museogràfics ens 
facilitaran la informació del castell. Un cop això es podrà baixar cap a l’Àmbit H on uns altres 
panells ens completaran la informació.  

Deixarem el castell camí cap a la zona d’hàbitat medieval i des d’allà podrem arribar fins a 
l’església de Santa Maria. Des d’aquí es podrà baixar fins a la carretera i anar cap a la Creu de 
terme, o es podrà caminar passant per la zona de necròpolis i arribar al camí de Can Sala de Baix 
on es pot agafar la carretera fins arribar a la Creu de terme. 

Ubicats a la creu de terme es pot pujar fins a la zona d’aparcament de llevant i des d’aquí tornar a 
pujar cap al castell i després tornar a la zona d’aparcament de ponent. 

La quantitat d’elements i de camins ens dóna un bon número d’opcions per poder fer diferents 
circuits i adaptar la visita en funció del temps que s’hi vulgui invertir. 

A tots els elements que conformen el conjunt monumental del castell de Cervelló, es col·locarà 
uns elements delimitadors que separin les zones amb perill de caiguda a diferent nivell important. 
D’aquesta manera es pretén generar un circuit de visita en seguretat, però intervenint el mínim 
sobre els diferents àmbits. 

Per poder guiar la visita i realitzar les explicacions necessàries per donar a conèixer la història i el 
paisatge del conjunt monumental i les relacions al llarg de la seva història amb l’entorn immediat, 
es generarà un seguit d’elements museogràfics de factura i col·locació senzilla. La seva ubicació 
està explicitada a la planimetria que acompanya aquest document. 
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Implementació del programa funcional i esquema organitzatiu. 

El programa funcional de la intervenció que es presenta a aquest Pla Director, divideix la 
superfície de l’àmbit d’actuació en cinc grans espais clarament diferenciats i separats entre si, tret 
de la necròpolis i l’entorn de l’església de Santa Maria de Cervelló que estan sobreposats. Així 
doncs, tindrem l’espai del castell de Cervelló, l’espai d’hàbitat medieval, l’espai de la necròpolis, 
el de l’església de Santa Maria de Cervelló i el de la Creu de terme.  

L’accés al conjunt es realitzarà des de dos punts que disposen d’aparcament de vehicles i tindran 
unes casetes amb banys i amb un punt d’informació per als visitants. En el cas de l’aparcament de 
llevant hi haurà barrera que permetrà l’accés als vehicles autoritzats en els moments necessaris. 

El castell de Cervelló. 

El castell està dividit en dos nivells, a la part més elevada hi ha el recinte sobirà i a la part baixa 
el recinte jussà. L’accés al castell es realitzarà per dos punts diferents que donen a l’interior del 
recinte jussà. El primer dóna accés des de la zona d’aparcament de ponent mitjançant el camí que 
passa pel nord del recinte sobirà i que arriba fins a un punt central del recinte jussà. El segon puja 
des del camí de Santa Maria i arriba fins a la porta del recinte jussà ubicada al sud-est. Des 
d’aquesta porta, resseguint un pas estret s’arriba a l’extrem nord-est del recinte jussà. 

Des de l’extrem sud-oest del recinte jussà, davant de la porta de la Capella del castell es pot pujar 
al recinte sobirà mitjançant unes escales metàl·liques. 

A l’interior del castell es permetrà l’accés als diferents àmbits que el formen, amb un itinerari que 
facilitarà l’entrada a tots ells des del camí de circulació. 

Els espais del castell estan dividits de la següent manera: 

Recinte sobirà:  
o Àmbits 1, 2, 3, 4 i 5. 
o Torre 
o Cuina 
o Rebost 
o Bestorre de Ponent 

Recinte jussà:  
o Àmbits A, B, C, D, E, F, G i H. 
o Cos de Guàrdia 
o Bestorre de Llevant 
o Sala 
o Pati 
o Capella del castell 

 

 

Hàbitat medieval. 

La zona d’hàbitat medieval es troba entre el castell i l’església de Santa Maria. S’hi arriba des del 
nord baixant pel camí que ve del castell, i per l’est mitjançant el corriol que puja des del camí que 
comunica l’església de Santa Maria amb l’aparcament de Llevant. 

Actualment es poden veure amb dificultat les restes d’estructures i encaixos a la roca que 
formaven part dels espais d’habitació datats a l’alta edat mitjana. Possiblement, després de les 

actuacions previstes es pugui disposar d’una superfície molt més gran que la que és actualment 
visible. 

La previsió és que es mantingui l’estat actual fins que es pugui realitzar l’actuació prevista i en 
aquell moment es pugui integrar de forma plena al circuit i a la visita pública, garantint la 
seguretat de conservació de les restes i dels visitants del conjunt. Llavors es quan preveu la 
col·locació de panells explicatius dels hàbitats que hauran de seguir el disseny dels ja col·locats 
al castell. 

Necròpolis. 

La zona de necròpolis es correspon amb totes les tombes antropomorfes que es tenen ubicades 
actualment. Aquest espai es solapa en part amb l’església de Santa Maria que està ubicada sobre 
una part de les tombes que es coneixen. Unes altres tombes estan a l’oest de l’església seguint el 
camí que porta fins al mas de Can Sala de Baix. 

Igual que l’anterior espai, la previsió és que es mantingui l’estat actual fins que es pugui realitzar 
l’actuació prevista i en aquell moment es pugui integrar de forma plena al circuit i a la visita 
pública, garantint la seguretat de conservació de les restes i dels visitants del conjunt. Llavors es 
quan preveu la col·locació de panells explicatius de les tombes antropomorfes que hauran de 
seguir el disseny dels ja col·locats al castell. 

Entorn de l’església de Santa Maria de Cervelló. 

L’església es troba ubicada a una explanada al sud del castell i de l’hàbitat medieval. Aquesta 
explanada manté la forma i el perímetre de l’antic cementiri de la parròquia de Sant Esteve, 
antiga advocació de l’església. Formant part d’aquest àmbit hi ha les restes de l’antiga rectoria de 
la parròquia ubicada sobre un penyal al nord-oest del temple. 

A l’entorn de l’església es pot arribar per tres punts separats. Per l’oest hi arribem seguint el camí 
que ve del mas de Can Sala de Baix passant per la necròpolis. Des de l’aparcament de Llevant hi 
arribem pel nord seguint el camí adaptat per vehicles. I finalment, pel sud s’hi pot pujar des de la 
carretera BV-2007 mitjançant un camí amb escales excavades a la roca al seu tram final. 

El present Pla Director no contempla grans actuacions a l’entorn de l’església tret de les 
intervencions previstes a les restes de l’edifici de l’antiga rectoria. De la mateixa manera que als 
dos anteriors, es preveu que es mantingui l’estat actual de la rectoria fins que es pugui realitzar 
l’actuació prevista i en aquell moment es pugui integrar de forma plena al circuit i a la visita 
pública, garantint la seguretat de conservació de les restes i dels visitants del conjunt. Llavors es 
quan preveu la col·locació de panells explicatius a l’interior de l’edifici que hauran de seguir el 
disseny dels ja col·locats al castell. 

Entorn de la creu de terme. 

La creu de terme es troba al nord-est del conjunt i és l’element que es troba més isolat respecte a 
la resta. Considerem que és necessari un projecte d’ordenació urbanística de l’entorn de la creu 
per adequar-lo a la seva realitat actual i per potenciar la presència d’aquest element singular. 
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 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

 CASTELL    

 Recinte Sobirà 440,00 m2 
 Recinte Jussà 2.353,00 m2 
 TOTAL castell 

 
2.793,00 m2 

 ZONA D’APARCAMENT    

 Aparcament de Ponent 246,00 m2 
 Aparcament de Llevant 276,00 m2 
 TOTAL zona d’aparcament 

 
522,00 m2 

 CAMINS castell-hàbitat-església 171,00 m2 
 ZONA HÀBITAT 804,00 m2 
 NECRÒPOLIS 632,00 m2 
 ZONA ESGLÉSIA DE STA. MARIA    

 Explanada i església 670,00 m2 
 Antiga rectoria 89,00 m2 
 TOTAL zona d’església 

 
759,00 m2 

 Àmbit de la CREU DE TERME 1.000,00 m2 
 TOTAL conjunt monumental 6.681,00 m2 

 

 

3.4.-  Fases de treball 

Totes les actuacions recollides a l’apartat anterior 3.3 i que són les que conformen el conjunt de 
tasques i feines a realitzar per la restauració del conjunt del castell de Cervelló, es poden agrupar 
segons el tipus d’actuació en sis grups: actuacions d’urgència o de caràcter preventiu; actuacions 
d’excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà; estabilització, reforç i consolidació 
estructural; excavació, consolidació i restauració dels àmbits del castell; adequació a la visita; i 
per últim les actuacions per separat a realitzar a l’hàbitat, a la necròpolis, a l’entorn de l’església i 
a l’entorn de la creu de terme. 

NOTA: Totes les valoracions econòmiques que es presenten estan comptabilitzades SENSE     
l’IVA. Quan s’hagin de valorar per la seva contractació caldrà augmentar les xifres amb 

el percentatge corresponent a l’IVA en vigor. Actualment és d’un 21%. 

Així doncs la valoració global aproximativa de les sis actuacions a realitzar al conjunt 
monumental del castell de Cervelló dividida en funció de cada un dels elements és la següent: 

 Actuacions al castell: Intervencions arqueològiques, actuacions de restauració i consolidació 
de les estructures recuperades i actuacions de protecció dels diferents àmbits resultants dels 
treballs d’estudi arqueològic, geològic i estructural. Valoració: 407.355,14€ més IVA. 

 Actuacions per l’adequació a la visita del conjunt monumental: Actuacions enfocades a 
l’establiment del circuit de visita del conjunt i a la seva dotació els elements imprescindibles 
com les casetes com a punt d’informació i lloc de control d’accés i d’inici de la visita. 
Valoració: 154.630,28€ més IVA. 

 Actuacions a l’hàbitat medieval: Intervencions arqueològiques, actuacions de restauració i 
consolidació de les estructures recuperades i actuacions de protecció dels diferents àmbits 
resultants dels treballs d’estudi arqueològic. Valoració: 43.017,50€ més IVA. 

 Actuacions a la necròpolis: Intervencions arqueològiques, actuacions de restauració i 
consolidació de les estructures recuperades i actuacions de protecció dels diferents àmbits i 
elements resultants dels treballs d’estudi arqueològic. Valoració: 26.991,40€ més IVA. 

 Actuacions a l’entorn de l’església: Intervencions arqueològiques, actuacions de restauració 
i consolidació de les estructures recuperades i actuacions de protecció dels diferents àmbits i 
elements resultants dels treballs d’estudi arqueològic. Valoració: 37.160,30€ més IVA. 

 Actuacions a l’entorn de la creu de terme: No hem definit ni valorat les actuacions 
necessàries per adequar l’entorn de la creu de terme, perquè considerem que per poder definir 
de forma acurada i amb exactitud les actuacions necessàries, cal que es realitci un estudi i un 
projecte de caire urbanístic que endreci l’entorn de la creu. 

Les actuacions recollides al present Pla Director, sumen un total de 669.154,62€ més IVA. 

Per poder realitzar totes les actuacions estimades, serà necessari la divisió de les diferents 
actuacions i el seu reagrupament en funció de les possibilitats pressupostaries de cada moment.  

A continuació presentem una proposta de plantejament de despesa en funció de la informació 
disponible i de les prioritats a nivell d’estudi arqueològic, tenint present la convivència entre les 
intervencions arqueològiques i la visita al castell per part del públic general. 

En aquest sentit, serà necessari desenvolupar de forma parcial les intervencions arqueològiques al 
castell i paral·lelament caldrà contractar la consolidació i restauració de les estructures que es 
recuperin a les excavacions. 

 

 Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu.  

En aquest primer grup, es recullen totes aquelles actuacions, descrites a l’apartat 3.3. del present 
document, que cal dur a terme el més aviat possible per garantir la integritat de les zones o 
elements del monument que es troben en una situació de degradació important. També, són les 
actuacions necessàries per posar en seguretat aquests elements tant per les persones que hi puguin 
accedir al recinte del castell, com per a la conservació dels propis elements.  

En aquest sentit, a continuació es presenta una relació valorada econòmicament de les actuacions 
esmentades. 
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ACTUACIONS D'OBRA DE CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ. 
ETAPA 1 13.569,50 € 

Formació d'accés per maquinària petita des de l'aparcament de ponent cap 
al recinte jussà del castell. Comprèn la retirada i emmagatzematge de 
l'escala metàl·lica actual i les baranes que hi ha col·locades. 
També caldrà la generació d'una rampa amb terres o taulons per superar la 
Muralla de Ponent 3. Aquesta muralla serà protegida per evitar el seu 
deteriorament durant el procés de les actuacions. 

5.416,00 € 

Actuacions de consolidació i reforç estructural dels murs i de les restes de 
la volta de la Capella del castell. Es netejarà de plantes els coronaments 
dels murs i es fixaran els carreus que presentin risc de caiguda. Es 
reforçaran els esvorancs dels murs mitjançant el reblert del nucli del mur a 
les zones malmeses mitjançant formigó de calç hidràulica NHL-5. Allà on 
sigui necessari es col·locaran puntals telescòpics amb taulons per aguantar 
les estructures que ho necessitin. 

7.438,00 € 

Porta per tancar l'accés al recinte de forma provisional mentre durin les 
obres, de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 
80x50 mm i malla de torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, muntants de 
100x100 mm, passador, pany i pom. CAPELLA DEL CASTELL 

510,00 € 

Reixat per tancar l'accés al recinte de forma provisional mentre durin les 
obres, d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl·lica de 
torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 
2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col·locats cada 
3 m sobre daus de formigó. 

205,50 € 

  

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. ETAPA 1 16.495,40 € 
Excavació arqueològica mitjançant mètode manual amb sistema de registre 
estratigràfic Harris-Carandini. Es procedirà a la documentació planimètrica 
i topogràfica de l’àrea intervinguda. Intervindran arqueòleg, auxiliars 
d'arqueologia, dibuixant i topògraf. CAPELLA DEL CASTELL I 
ENTORN 

12.978,90 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. 
Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i correcta 
execució. 

432,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. Inclou 
l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

1.104,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris per 
a la seva total i correcta execució. 

960,00 € 

Delimitació de les estructures arqueològiques amb la utilització de mitjans 
mecànics. En tot moment es realitzarà sota seguiment arqueològic 
presencial. Es seleccionarà la terra o runa retirada de tal forma que es 
mirarà de separar les restes arqueològiques que puguin sortir, ceràmica, 
metalls, material constructiu de petites dimensions, etc. Es procedirà a la 
documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea intervinguda. La runa i 
la terra restant serà retirada del recinte del conjunt monumental del castell 
de Cervelló. 
- Delimitació de la Muralla de Ponent 3 i de la Muralla Sud. 

1.020,50 € 

TOTAL ACTUACIONS ETAPA 1 30.064,90 € 
 

 

 Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà.  

Un cop realitzades les actuacions d’urgència, proposem una etapa on les actuacions a realitzar 
van enfocades a l’excavació, la consolidació i la restauració de les estructures més representatives 
del recinte jussà del castell com són la Capella i l’Àmbit H. Aquesta actuació pretén adequar els 
elements del castell que estan a la vista a l’actualitat, i preparar la zona per les actuacions de 
coneixement i estudi del conjunt monumental. 

Així doncs, a continuació es presenta una relació descrita i valorada econòmicament de les 
actuacions esmentades. 

 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. ETAPA 2 13.101,00 € 
Excavació arqueològica al recinte jussà del castell, a l'Àmbit H i a la 
Sala, mitjançant mètode manual amb sistema de registre estratigràfic 
Harris-Carandini. Es procedirà a la documentació planimètrica i 
topogràfica de l’àrea intervinguda. Intervindran arqueòleg, auxiliars 
d'arqueologia, dibuixant i topògraf. 
Durant aquesta intervenció es procedirà al desmuntatge de les estructures 
que tallen la Sala en dos espais per recuperar l'àmbit sencer original. 
ÀMBIT H I SALA DEL RECINTE JUSSÀ 
 
 

9.405,00 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. 
Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i correcta 
execució. 
 

576,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. Inclou 
l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

1.840,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris 
per a la seva total i correcta execució. 
 
 

1.280,00 € 
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ACTUACIONS D'OBRA DE CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ. 
ETAPA 2 76.544,40 € 

Construcció de filades de sacrifici amb pedres recuperades i escollides 
dels estrats de destrucció del castell i lligades amb morter de calç 
hidràulica NHL-5. La seva esquadria i disposició serà similar a les del 
mur original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs originals 
es col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la primera filada 
que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superior tant dels murs que es 
recreixin es realitzarà amb un petit cavalló de morter de calç, que 
cobreixi el nucli del mur però deixant a la vista com a mínim un terç de 
la cara dels carreus de pedra. Aquest cavalló tindrà un acabat remolinat, i 
amb un lleuger pendent per evitar l’acumulació d’aigua. 

18.249,00 € 

Reparació dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedres escollides 
dels estrats de destrucció de l’edifici i lligades amb morter de calç 
hidràulica. La seva esquadria i disposició serà similar a les del mur 
original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs originals es 
col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la primera filada 
que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superficial serà rejuntat amb morter 
de calç. 

15.207,50 € 

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la terra 
vegetal, arrels, plantes i morter disgregat, i rejuntat mitjançant l’aplicació 
de morters de calç i/o calç hidràulica. 

3.704,94 € 

Protecció de paviments i nivells de circulació mitjançant la col·locació a 
tota per sobre una tela anti-arrels, i sobre d’aquesta capa de graves, de 
dimensió i color a escollir en funció del projecte de restauració que s'hagi 
d'executar. 

3.570,00 € 

Reparació i recuperació de paviment de lloses de pedra de la Sala del 
recinte jussà mitjançant la col·locació de les lloses recuperades a 
l'excavació arqueològica. 

4.250,00 € 

Formació de coberta de la Capella del castell segons indicacions del 
projecte redactat pel tècnic corresponent. Haurà de ser una coberta que 
ventili l'interior de la capella però sense deixar entrar ocells. Tindrà 
inclosos tots els elements de la coberta, impermeabilització i l'estructura 
que la sustentarà. 

8.000,00 € 

Subministrament i col·locació de portes batents segons disseny de 
projecte, de reixa metàl·lica amb pany i clau per tancar el pas de porta 
que dóna pas a l'interior de la Capella del castell i a l'Àmbit H. Aquestes 
portes han de permetre el seu muntatge sense afectar les estructures 
existents del castell. Per tant els seus ancoratges seran a base de barres 
d'acer inoxidable. El seu acabat es realitzarà mitjançant una pintura 
protectora a base de partícules fèrriques. CAPELLA I ÀMBIT H. 
 

1.400,00 € 

Modificació de l'accés a l'escala que puja al recinte sobirà del castell per 
adaptar-lo al resultat de l'excavació arqueològica realitzada a l'etapa 
anterior. Es farà servir materials i solucions similars a les ja existents, 
intentant introduir el mínim possible de nous materials. 

1.500,00 € 

Modificació de les baranes metàl·liques existents a la zona del voltant de 
la capella del castell per adaptar-les al resultat de l'excavació 
arqueològica realitzada a l'etapa anterior. Incloses les baranes, les seves 
bases i les feines necessàries per al seu subministrament i muntatge. 

1.500,00 € 

Actuació a l'Àmbit H que estabilitzi la volta de pedra existent i recuperi 
el volum de la construcció refent el tancament perdut i la part de la volta 
desapareguda. Inclou la impermeabilització de la part superior de la volta 
i la formació d'un ampit perimetral de seguretat preferiblement 
mitjançant un muret de carreus de pedra recuperada de les intervencions 
arqueològiques del castell. 

19.162,96 € 

TOTAL ACTUACIONS ETAPA 2 89.645,40 € 
 

 

 Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell.  

La tercera etapa d’actuacions es centra en l’estabilització dels penyals sobre els que estan 
construïdes gran part de les estructures del castell de Cervelló. Recordem que per determinar les 
actuacions serà necessària la redacció dels projectes tècnics per part dels tècnics competents i que 
les obres hauran de ser executades per personal especialitzat que formin part d’empreses que s’hi 
dediquin.  

Per poder procedir a la realització primer dels estudis i els projectes i després per poder executar 
les actuacions serà necessari realitzar una bona esbrossada de la vegetació existent i una tala 
selectiva de pins blancs que dificulten l’accés a les zones a estudiar i a actuar.  

També es recullen les actuacions de consolidació, reforç i restauració dels murs que conformen 
els diferents àmbits dels recintes sobirà i jussà del castell. 

A continuació facilitem una relació valorada del cost aproximat d’aquesta actuació. 

 

ACTUACIONS D'ESBROSSADA I TALA. ETAPA 3 6.524,00 € 
Neteja total de plantes i arbustos les zones que comprenen els diferents 
elements del conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà amb mitjans 
manuals. Les restes de l’esbrossada hauran de ser retirades de l’àmbit 
delimitat del conjunt. 

2.524,00 € 

Tala de pins blancs a les zones que comprenen els diferents elements 
del conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà amb mitjans manuals i 
mecànics. Les restes de tala hauran de ser retirades de l’àmbit delimitat 
del conjunt. 

4.000,00 € 

ACTUACIÓ D'ESTABILITZACIÓ GEOTÈCNICA. ETAPA 3 65.000,00 € 
Actuació de consolidació i estabilització geotècnica dels talussos 
realitzada per una empresa especialitzada seguint les indicacions i 
resultats de l'estudi geotècnic d'estabilitat. 

65.000,00 € 
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ACTUACIONS D'OBRA DE REFORÇ, CONSOLIDACIÓ I 
RESTAURACIÓ. ETAPA 3 68.771,54 € 

Actuació de consolidació i estabilització estructural de la base dels murs 
del castell que es recolzen sobre la roca natural. Es procedirà a executar 
les actuacions que determinin els estudis que es realitzin per aconseguir 
que la base de recolzament de les estructures muraries sigui sòlida i 
estable. 

20.500,00 € 

Formació de camí d'accés ubicat al nord del recinte sobirà del castell 
que comuniqui l'aparcament de ponent amb el recinte jussà mitjançant 
un accés ubicat entre la Muralla Central i el mur espitllerat de l'Àmbit 
D. 

10.000,00 € 

Construcció de filades de sacrifici amb pedres recuperades i escollides 
dels estrats de destrucció del castell i lligades amb morter de calç 
hidràulica NHL-5. La seva esquadria i disposició serà similar a les del 
mur original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs originals 
es col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la primera 
filada que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superior tant dels murs que 
es recreixin es realitzarà amb un petit cavalló de morter de calç, que 
cobreixi el nucli del mur però deixant a la vista com a mínim un terç de 
la cara dels carreus de pedra. Aquest cavalló tindrà un acabat remolinat, 
i amb un lleuger pendent per evitar l’acumulació d’aigua. 

14.184,00 € 

Reparació dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedres escollides 
dels estrats de destrucció de l’edifici i lligades amb morter de calç 
hidràulica. La seva esquadria i disposició serà similar a les del mur 
original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs originals es 
col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la primera filada 
que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superficial serà rejuntat amb 
morter de calç. 

18.352,50 € 

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la terra 
vegetal, arrels, plantes i morter disgregat, i rejuntat mitjançant 
l’aplicació de morters de calç i/o calç hidràulica. 

4.235,04 € 

Modificació de les baranes metàl·liques existents a la zona del voltant 
de la capella del castell per adaptar-les al resultat de l'excavació 
arqueològica realitzada a l'etapa anterior. Incloses les baranes, les seves 
bases i les feines necessàries per al seu subministrament i muntatge. 

1.500,00 € 

TOTAL ACTUACIONS ETAPA 3 140.295,54 € 
 

 

 Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració del castell. 

Quan es disposi dels penyals estabilitzats i els murs reforçats a la seva base, es procedirà a 
continuar amb l’excavació arqueològica dels àmbits del castell que encara restin per excavar. A 
continuació es recullen tots de forma conjunta però cal tenir pressent que sempre es possible 
actuar només a un àmbit o a més d’un en funció de la capacitat econòmica del moment. És molt 
important que tota intervenció arqueològica vagi vinculada a actuacions de consolidació i 
restauració de les estructures excavades. 

A continuació es presenta una relació descrita i valorada econòmicament de les actuacions 
esmentades per aquesta etapa. 

 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. ETAPA 4 71.917,80 € 
Excavació arqueològica al recinte jussà del castell,  mitjançant mètode 
manual amb sistema de registre estratigràfic Harris-Carandini. Es 
procedirà a la documentació planimètrica i topogràfica de l’àrea 
intervinguda. Intervindran arqueòleg, auxiliars d'arqueologia, 
dibuixant i topògraf. 

64.261,80 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. 
Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i 
correcta execució. 

1.512,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. 
Inclou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

2.944,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris 
per a la seva total i correcta execució. 

3.200,00 € 

ACTUACIONS D'OBRA DE CONSOLIDACIÓ I 
RESTAURACIÓ. ETAPA 4 75.431,50 € 

Construcció de filades de sacrifici amb pedres recuperades i escollides 
dels estrats de destrucció del castell i lligades amb morter de calç 
hidràulica NHL-5. La seva esquadria i disposició serà similar a les del 
mur original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs 
originals es col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la 
primera filada que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superior tant dels 
murs que es recreixin es realitzarà amb un petit cavalló de morter de 
calç, que cobreixi el nucli del mur però deixant a la vista com a mínim 
un terç de la cara dels carreus de pedra. Aquest cavalló tindrà un 
acabat remolinat, i amb un lleuger pendent per evitar l’acumulació 
d’aigua. 

31.344,00 € 

Reparació dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedres 
escollides dels estrats de destrucció de l’edifici i lligades amb morter 
de calç hidràulica. La seva esquadria i disposició serà similar a les del 
mur original que cobreixen. Per separar la nova obra i els murs 
originals es col·locarà una malla moderna embeguda al morter de la 
primera filada que cobrirà tot el mur antic. L’acabat superficial serà 
rejuntat amb morter de calç. 

26.120,00 € 

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la terra 
vegetal, arrels, plantes i morter disgregat, i rejuntat mitjançant 
l’aplicació de morters de calç i/o calç hidràulica. 

5.458,50 € 

Protecció de paviments i nivells de circulació mitjançant la col·locació 
a tota per sobre una tela anti-arrels, i sobre d’aquesta capa de graves, 
de dimensió i color a escollir en funció del projecte de restauració que 
s'hagi d'executar. 

4.749,00 € 
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Modificació de les baranes metàl·liques existents al recinte jussà del 
castell per adaptar-les al resultat de les excavacions arqueològiques i 
consolidacions dels murs realitzades a aquesta etapa. Incloses les 
baranes, les seves bases i les feines necessàries per al seu 
subministrament i muntatge. 

5.000,00 € 

Desmuntatge de la rampa d'accés traient les terres que la formen 
mitjançant l'excavació amb màquina i seguiment arqueològic. Es 
delimitaran les estructures arqueològiques amb la utilització de 
mitjans mecànics. En tot moment es realitzarà sota seguiment 
arqueològic presencial. Es seleccionarà la terra o runa retirada de tal 
forma que es mirarà de separar les restes arqueològiques que puguin 
sortir, ceràmica, metalls, material constructiu de petites dimensions, 
etc. Es procedirà a la documentació planimètrica i topogràfica de 
l’àrea intervinguda. La runa i la terra restant serà retirada del recinte 
del conjunt monumental del castell de Cervelló. 
- Delimitació de la Muralla de Ponent 3 i de la Muralla Sud. 

2.760,00 € 

TOTAL ACTUACIONS ETAPA 4 147.349,30 € 
 

 

 Etapa 5: Adequació a la visita. 

La cinquena etapa, recull totes les actuacions per adequar el conjunt monumental del castell de 
Cervelló a la visita pública. Es preveu realitzar una intervenció arqueològica al camí del castell. A 
tocar de l’accés a l’aparcament de ponent i al de llevant, es col·locarà una caseta a cadascú, que 
com ja hem comentat anteriorment, seran els punts de trobada i control per l’inici de la visita al 
conjunt monumental, i també disposaran d’un lavabo a tots dos. 

Aquesta etapa també inclou la museografia i senyalètica del castell i del circuit que el recorre, a 
més es disposaran els separadors i delimitadors, les baranes, i es faran les modificacions o 
reparacions a les escales i passeres existents. 

A continuació relacionem de forma valorada les diferents actuacions i elements que composen la 
cinquena etapa: 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. ETAPA 5 5.837,88 € 
Excavació arqueològica manual per la delimitació de les estructures 
muraries que estan definint el camí d'accés al castell. Es seleccionarà 
la terra o runa retirada de tal forma que es mirarà de separar les 
restes arqueològiques que puguin sortir, ceràmica, metalls, material 
constructiu de petites dimensions, etc. La runa i la terra restant serà 
retirada del recinte del conjunt del castell. CAMÍ D'ACCÉS AL 
CASTELL. 

3.125,88 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la 
intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva 
total i correcta execució. 

648,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. 
Inclou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

1.104,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements 
necessaris per a la seva total i correcta execució. 

960,00 € 

ACTUACIONS DE MUSEOGRAFIA. ETAPA 5 76.392,40 € 
Formació de tota la instal·lació elèctrica per assistir als dos punts 
d'informació ubicats a les dues zones d'aparcament i per dotar 
l'electricitat i il·luminació interior de la Capella del castell i de 
l'Àmbit H. La instal·lació constarà de punts de llum, bases d'endoll 
estancs, quadres de comandament i protecció, cablejat normatiu dins 
de tub corrugat apte per soterrar pels espais de circulació del castell, 
instal·lació de posta a terra, i cablejat de la instal·lació. Inclou els 
mecanismes, les caixes, i tots els altres possibles elements que 
conformin la instal·lació, així com tots els elements i treballs 
necessaris per a la seva total i correcta execució.  

40.000,00 € 

Formació de barrera per delimitar l'accés a vehicles de motor. Les 
seves característiques i la seva forma estarà en funció del que 
determini el projecte en qüestió. Inclou la base de fixació i els 
mitjans de tancament. 

1.500,00 € 

Formació de tots els elements de museografia i senyalètica per 
l'explicació del castell i del seu entorn històric i geogràfic. Inclou: el 
disseny de panells explicatius i senyals direccionals, el tractament 
dels textos i les imatges necessaris per aconseguir una explicació 
didàctica del castell i de la seva història, muntatge dels diferents 
elements al castell i al seu entorn en funció de les necessitats reals 
del circuit programat de la visita. 

15.000,00 € 

Formació de separadors i delimitadors per marcar i protegir els 
àmbits o elements que formen part del conjunt monumental del 
castell de Cervelló. 

1.800,00 € 

Reparació d'escales i camins mitjançant la neteja i eliminació de 
plantes, recol·locació i fixació amb morter de calç hidràulica de les 
peces de pedra que composen els murs perimetrals, i refacció de les 
parts amb pèrdues de material mitjançant la utilització de pedres 
escollides dels estrats de destrucció del castell i lligades amb morter 
de calç hidràulica. 

1.827,50 € 

Formació de paviment pels espais de circulació exteriors del castell. 
Estarà realitzat mitjançant una tela geotèxtil i un paviment granulat 
que permeti l’evacuació o el drenatge de l’aigua de pluja, i que sigui 
còmode per transitar a peu. 

3.864,90 € 

Formació de barana metàl·lica de protecció seguint la normativa 
vigent. Els muntants estaran fixats lateralment a la cara interior dels 
murs de pedra recrescuts mitjançant ancoratges químics i barres 
d'acer inoxidables corrugades. L'alçada de la barana metàl·lica serà 
de 1,10 m. aproximadament. Està inclòs el disseny que seguirà la 
normativa i els condicionants de la comissió de patrimoni. Es 
substituirà la barana metàl·lica existent en el cas que es consideri 
necessari per la unificació d'elements de protecció. 

7.500,00 € 
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Formació de delimitador de protecció per senyalitzar les zones on el 
perill de caiguda recomana no apropar-se. L'actuació inclou els 
elements horitzontals, els elements verticals i el seu ancoratge al 
terreny mitjançant la formació de daus de formigó. La ubicació i la 
col·locació es realitzarà amb seguiment arqueològic. 

4.900,00 € 

CASETES D’INICI DE VISITA, INFO. I BANYS. ETAPA 5 72.400,00 € 
Formació de base per mòdul d'accés mitjançant l'anivellació del 
paviment amb una solera de formigó armada. 

2.400,00 € 

Subministrament de quiosc prefabricat a definir en projecte, mòdul 
per control d'accés amb portons d'atenció al públic, i lavabo adaptat 
totalment equipat segons el Codi Accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.  
- Equipaments: pany de seguretat de 3 punts d'ancoratge; caixa de 
comandament i protecció elèctrica CMP; il·luminació de baix 
consum encastada tipus LED 18w, 4000k/ut; pica rentamans sense 
peu h=850mm; inodor i cisterna amb els seus mecanismes i claus; 
barres d'ajut en acer inoxidable fixe i abatible; accessoris bany porta 
paper, mirall, paperera, dispensador de sabó, penja-robes; detector 
volumètric; barra de mostrador h=1050mm; lleixes d'altell 
h=2040mm; portó d’obertura mitjançant pistons hidràulics 700N 
amb tanques laterals de falleba central. 
- Instal·lació completa i en funcionament d'electricitat i 
d’il·luminació. 
- Instal·lació completa i en funcionament d'aigua potable. 
- Instal·lació completa i en funcionament de desguàs. 
 Inclou el transport fins a la seva ubicació final, la seva fixació, el 
muntatge de tots els elements que la composen, així com tots els 
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució 
deixant el mòdul en perfecte funcionament. 

70.000,00 € 

TOTAL ACTUACIONS ETAPA 5 154.630,28 € 
 

 

 Etapa 6: Actuacions a l’hàbitat, la necròpolis, a l’entorn de l’església i a l’entorn de la creu 
de terme. 

A la última etapa hem agrupat les actuacions que cal dur a terme a la zona d’hàbitat medieval, a la 
necròpolis, a l’entorn de l’església i a l’entorn de la creu de terme. Com ja hem justificat en els 
apartats anteriors d’aquest document, hem prioritzat les actuacions al castell motivats pel seu 
precari estat de conservació, per la urgència per consolidar algunes de les seves estructures, i 
perquè és l’únic dels elements que conformen el castell que és plenament propietat de 
l’ajuntament de Cervelló. 

Enrederint l’inici de les actuacions als altres elements del conjunt monumental, afavorim donant 
temps a les possibles gestions que caldria fer per aconseguir la plena propietat de les finques on 
es troben o si més no, a negociar una cessió del seu ús a favor de l’ens públic. 

En qualsevol cas, també considerem que cal centrar els esforços al castell i posteriorment, quan 
anar afegint elements visitables al conjunt. És molt important que no es permeti o afavoreixi 

l’accés a certs espais com la necròpolis o l’hàbitat abans de que s’hagin pogut estudiar en 
profunditat i s’hagi pogut habilitar la seva visita en seguretat i amb les informacions necessàries. 

Pel que fa a l’entorn de l’església, considerem que ha estat objecte de diferents actuacions que 
l’han posat en valor i que s’han encarregat de la seva conservació. Per aquest motiu, proposem 
actuar a les restes de l’edifici de l’antiga rectoria però des d’un punt de vista del seu estudi inicial 
per veure en futur quina hauria de ser el seu ús concret. 

Finalment cal esmentar que a l’entorn de la creu de terme, cal realitzar un estudi en profunditat 
per plantejar un endreçament urbanístic d’aquesta zona. Aquest estudi o projecte haurà de ser 
desenvolupat i redactat per tècnics competents en la matèria. Hauran de tenir sempre present que 
la creu està protegida i que hauria de ser l’element vertebrador del seu entorn i que haurà d’estar 
comunicada amb els circuits de visita al conjunt monumental del castell de Cervelló com a part 
integrant del mateix. En aquest sentit, la proposta d’endreçament urbanístic hauria d’ajustar-se als 
criteris i objectius del present Pla Director. 

En conseqüència, no aportem cap valoració econòmica de les actuacions a realitzar a l’entorn de 
la creu de terme. En referència als altres elements del conjunt monumental a continuació 
relacionem de forma valorada les diferents actuacions i elements que proposem per aquesta sisena 
etapa de forma separada. De tal manera que es puguin executar les intervencions proposades de 
qualsevol dels elements de forma independent: 

Etapa 6 – Hàbitat. 

A continuació detallem les actuacions que proposem per l’hàbitat medieval del conjunt 
monumental del castell de Cervelló. 

 

ACTUACIONS D'ESBROSSADA I TALA. HÀBITAT-ETAPA 6 2.405,00 € 
Neteja total de plantes i arbustos les zones que comprenen els 
diferents elements del conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà 
amb mitjans manuals. Les restes de l’esbrossada hauran de ser 
retirades de l’àmbit delimitat del conjunt. 
 

805,00 € 

Tala de pins blancs a les zones que comprenen els diferents elements 
del conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà amb mitjans manuals 
i mecànics. Les restes de tala hauran de ser retirades de l’àmbit 
delimitat del conjunt. 

1.600,00 € 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. HÀBITAT-ETAPA 6 31.827,00 € 
Excavació arqueològica manual per la delimitació de les estructures 
muraries que estan a la zona d'hàbitat del conjunt monumental del 
castell. Es seleccionarà la terra o runa retirada de tal forma que es 
mirarà de separar les restes arqueològiques que puguin sortir, 
ceràmica, metalls, material constructiu de petites dimensions, etc. La 
runa i la terra restant serà retirada del recinte del conjunt del castell.. 
ZONA D'HÀBITAT. 

27.531,00 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. 
Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i 
correcta execució. 

216,00 € 
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Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. 
Inclou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

1.840,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris 
per a la seva total i correcta execució. 

2.240,00 € 

ACTUACIONS DE MUSEOGRAFIA. HÀBITAT-ETAPA 6 8.785,50 € 

Formació de tots els elements de museografia i senyalètica per 
l'explicació dels diferents elements que conformen el conjunt del 
castell i del seu entorn històric i geogràfic. Inclou: panells explicatius i 
senyals direccionals, el tractament dels textos i les imatges necessaris 
per aconseguir una explicació didàctica del castell i de la seva història, 
muntatge dels diferents elements al castell i al seu entorn en funció de 
les necessitats reals del circuit programat de la visita. Seguirà el 
mateix disseny dels elements ja col·locats al castell. 

4.000,00 € 

Reparació d'escales i camins mitjançant la neteja i eliminació de 
plantes, recol·locació i fixació amb morter de calç hidràulica de les 
peces de pedra que composen els murs perimetrals, i refacció de les 
parts amb pèrdues de material mitjançant la utilització de pedres 
escollides dels estrats de destrucció del castell i lligades amb morter 
de calç hidràulica. 

1.827,50 € 

Formació de paviment pels espais de circulació exteriors del castell. 
Estarà realitzat mitjançant una tela geotèxtil i un paviment granulat 
que permeti l’evacuació o el drenatge de l’aigua de pluja, i que sigui 
còmode per transitar a peu. 

858,00 € 

Formació de delimitador de protecció per senyalitzar les zones on el 
perill de caiguda recomana no apropar-se. L'actuació inclou els 
elements horitzontals, els elements verticals i el seu ancoratge al 
terreny mitjançant la formació de daus de formigó. La ubicació i la 
col·locació es realitzarà amb seguiment arqueològic. 

2.100,00 € 

TOTAL ACTUACIONS. HÀBITAT-ETAPA 6 43.017,50 € 
 

 

Etapa 6 – Necròpolis. 

A continuació detallem les actuacions que proposem per l’hàbitat medieval del conjunt 
monumental del castell de Cervelló. 

 

ACTUACIONS D'ESBROSSADA I TALA. NECRÒPOLIS-ETAPA 6 2.182,00 € 
Neteja total de plantes i arbustos les zones que comprenen els diferents 
elements del conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà amb mitjans 
manuals. Les restes de l’esbrossada hauran de ser retirades de l’àmbit 
delimitat del conjunt. 

582,00 € 

Tala de pins blancs a les zones que comprenen els diferents elements del 
conjunt del castell de Cervelló. Es realitzarà amb mitjans manuals i 
mecànics. Les restes de tala hauran de ser retirades de l’àmbit delimitat del 
conjunt. 

1.600,00 € 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. NECRÒPOLIS-ETAPA 6 13.709,40 € 
Neteja arqueològica manual per la delimitació de les estructures 
d’inhumació. Es seleccionarà la terra o runa retirada de tal forma que es 
mirarà de separar les restes arqueològiques que puguin sortir, ceràmica, 
metalls, etc. ZONA D'HÀBITAT. 

10.157,40 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la intervenció. 
Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la seva total i correcta 
execució. 
 

432,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. Inclou 
l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i alçat. 

1.840,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material arqueològic 
recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris per 
a la seva total i correcta execució. 

1.280,00 € 

ACTUACIONS DE MUSEOGRAFIA. NECRÒPOLIS-ETAPA 6 11.100,00 € 

Formació de tots els elements de museografia i senyalètica per l'explicació 
dels diferents elements que conformen el conjunt del castell i del seu 
entorn històric i geogràfic. Inclou: panells explicatius i senyals 
direccionals, el tractament dels textos i les imatges necessaris per 
aconseguir una explicació didàctica del castell i de la seva història, 
muntatge dels diferents elements al castell i al seu entorn en funció de les 
necessitats reals del circuit programat de la visita. Seguirà el mateix 
disseny dels elements ja col·locats al castell. 
 

4.000,00 € 

Reparació d'escales i camins mitjançant la neteja i eliminació de plantes, 
recol·locació i fixació amb morter de calç hidràulica de les peces de pedra 
que composen els murs perimetrals, i refacció de les parts amb pèrdues de 
material mitjançant la utilització de pedres escollides dels estrats de 
destrucció del castell i lligades amb morter de calç hidràulica. 

5.000,00 € 

Formació de delimitador de protecció per senyalitzar les zones on el perill 
de caiguda recomana no apropar-se. L'actuació inclou els elements 
horitzontals, els elements verticals i el seu ancoratge al terreny mitjançant 
la formació de daus de formigó. La ubicació i la col·locació es realitzarà 
amb seguiment arqueològic. 
 

2.100,00 € 

TOTAL ACTUACIONS. HÀBITAT-ETAPA 6 26.991,40 € 
 

 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
11

3 

Etapa 6 – Entorn de l’església. 

A continuació detallem les actuacions que proposem per l’entorn de l’església de Santa Maria de 
Cervelló que forma part del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

 

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES. ENTORN 
ESGLÉSIA-ETAPA 6 16.496,70 € 

Excavació arqueològica manual per la delimitació de les estructures 
muraries que estan a la zona de l'antiga rectoria. Es seleccionarà la 
terra o runa retirada de tal forma que es mirarà de separar les restes 
arqueològiques que puguin sortir, ceràmica, metalls, material 
constructiu de petites dimensions, etc. La runa i la terra restant serà 
retirada del recinte del conjunt del castell. ANTIGA RECTORIA. 

12.944,70 € 

Rentat i siglat de tot el material arqueològic recuperat a la 
intervenció. Inclou tots els treballs i elements necessaris per a la 
seva total i correcta execució. 

432,00 € 

Topografia i dibuix arqueològic de totes les zones on s'intervingui. 
Inclou l'aixecament fotogramètric de les estructures en planta i 
alçat. 

1.840,00 € 

Restauració de les peces escollides d'entre tot el material 
arqueològic recuperat a la intervenció. Inclou tots els treballs i 
elements necessaris per a la seva total i correcta execució. 

1.280,00 € 

ACTUACIONS D'OBRA DE REFORÇ, CONSOLIDACIÓ I 
RESTAURACIÓ. ENTORN ESGLÉSIA-ETAPA 6 9.276,60 € 

Construcció de filades de sacrifici amb pedres recuperades i 
escollides dels estrats de destrucció del castell i lligades amb 
morter de calç hidràulica NHL-5. La seva esquadria i disposició 
serà similar a les del mur original que cobreixen. Per separar la 
nova obra i els murs originals es col·locarà una malla moderna 
embeguda al morter de la primera filada que cobrirà tot el mur 
antic. L’acabat superior tant dels murs que es recreixin es realitzarà 
amb un petit cavalló de morter de calç, que cobreixi el nucli del 
mur però deixant a la vista com a mínim un terç de la cara dels 
carreus de pedra. Aquest cavalló tindrà un acabat remolinat, i amb 
un lleuger pendent per evitar l’acumulació d’aigua. 
 

4.329,00 € 

Reparació dels murs que tenen pèrdua de secció, amb pedres 
escollides dels estrats de destrucció de l’edifici i lligades amb 
morter de calç hidràulica. La seva esquadria i disposició serà 
similar a les del mur original que cobreixen. Per separar la nova 
obra i els murs originals es col·locarà una malla moderna 
embeguda al morter de la primera filada que cobrirà tot el mur 
antic. L’acabat superficial serà rejuntat amb morter de calç. 

3.607,50 € 

Neteja de les juntes dels paraments verticals dels murs, traient la 
terra vegetal, arrels, plantes i morter disgregat, i rejuntat mitjançant 
l’aplicació de morters de calç i/o calç hidràulica. 
 

1.340,10 € 

ACTUACIONS DE MUSEOGRAFIA. ENTORN ESGLÉSIA-
ETAPA 6 11.387,00 € 

Formació de tots els elements de museografia i senyalètica per 
l'explicació dels diferents elements que conformen el conjunt del 
castell i del seu entorn històric i geogràfic. Inclou: panells 
explicatius i senyals direccionals, el tractament dels textos i les 
imatges necessaris per aconseguir una explicació didàctica del 
castell i de la seva història, muntatge dels diferents elements al 
castell i al seu entorn en funció de les necessitats reals del circuit 
programat de la visita. Seguirà el mateix disseny dels elements ja 
col·locats al castell. 

4.000,00 € 

Reparació d'escales i camins mitjançant la neteja i eliminació de 
plantes, recol·locació i fixació amb morter de calç hidràulica de les 
peces de pedra que composen els murs perimetrals, i refacció de les 
parts amb pèrdues de material mitjançant la utilització de pedres 
escollides dels estrats de destrucció del castell i lligades amb 
morter de calç hidràulica. 
 

750,00 € 

Formació de paviment pels espais de circulació exteriors del 
castell. Estarà realitzat mitjançant una tela geotèxtil i un paviment 
granulat que permeti l’evacuació o el drenatge de l’aigua de pluja, i 
que sigui còmode per transitar a peu. 

4.537,00 € 

Formació de delimitador de protecció per senyalitzar les zones on 
el perill de caiguda recomana no apropar-se. L'actuació inclou els 
elements horitzontals, els elements verticals i el seu ancoratge al 
terreny mitjançant la formació de daus de formigó. La ubicació i la 
col·locació es realitzarà amb seguiment arqueològic. 
 

2.100,00 € 

TOTAL ACTUACIONS. HÀBITAT-ETAPA 6 37.160,30 € 
 

Totes les actuacions recollides estan dividides en sis etapes i la sisena es subdivideix en tres més. 
Això no determina que la seva execució hagi de seguir de forma rígida aquestes etapes. A nivell 
tècnic, podem diferenciar cinc tipus d’intervenció que engloben les actuacions definides: 

- Intervencions arqueològiques. 

- Intervencions d’obra de consolidació i restauració. 

- Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs. 

- Intervencions d’estabilització geotècnica. 

- Intervencions de museografia. 
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En aquest sentit, cada una d’aquestes intervencions hauran de ser realitzades sota la direcció 
tècnica de diferents professionals. 

Així doncs: 

- Les intervencions arqueològiques necessitaran: 

o Un arqueòleg director de la intervenció i que tramiti els permisos davant del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant la redacció d’un projecte 
d’intervenció arqueològica i realitzi la memòria final de la intervenció. 

o Un tècnic competent que faci la coordinació de seguretat i salut de la intervenció. 

- Les intervencions d’obra de consolidació i restauració, seran gestionades a partir de la 
redacció d’un projecte tècnic, i hauran de ser dirigides per: 

o Un tècnic competent que realitzi la redacció del projecte tècnic de restauració. 

o Un tècnic competent que realitzi la direcció tècnica de les intervencions. 

o Un tècnic competent que realitzi la direcció d’execució i el control de qualitat de les 
intervencions. 

o Un tècnic competent que realitzi la coordinació de seguretat i salut de les intervencions. 

o Un arqueòleg encarregat de l’assessorament en la redacció del projecte tècnic i del 
seguiment arqueològic de les intervencions. 

- Les intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs, hauran d’estar gestionades per: 

o Un arqueòleg director de l’actuació i que tramiti els permisos davant del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant la redacció d’un projecte d’intervenció 
arqueològica i realitzi la memòria final de la intervenció. 

- Les intervencions d’estabilització geotècnica seran gestionades a partir de la realització d’uns 
estudis geològics i geotècnics que portaran a la redacció d’un projecte tècnic, i hauran de ser 
dirigides per: 

o Un tècnic competent que realitzi la redacció del l’estudi geològic i geotècnic. 

o Un tècnic competent que realitzi la redacció del projecte d’intervenció geotècnica. 

o Un tècnic competent que realitzi la direcció tècnica de les intervencions. 

- Les intervencions de museografia, seran gestionades a partir de la redacció d’un projecte 
museogràfic, i hauran de ser dirigides per: 

o Un tècnic competent que realitzi la redacció del projecte museogràfic. 

o Un tècnic competent que realitzi la direcció tècnica de les intervencions museogràfiques. 

o Un tècnic competent que realitzi la coordinació de seguretat i salut de les intervencions 
museogràfiques. 

o Un arqueòleg encarregat de l’assessorament en la redacció del projecte museogràfic i del 
seguiment arqueològic de les intervencions. 

En funció de la disponibilitat econòmica, les sis etapes es poden desenvolupar en parts més 
petites.  

En tot moment l’agrupació en sis etapes de les intervencions, està plantejada de forma que 
garanteixi la simultaneïtat entre les previsibles actuacions i les possibles visites que aculli el 
monument. 

A continuació relacionem el cost de cada una de les etapes i els honoraris professionals necessaris 
per la seva gestió i direcció. 

Així doncs, continuant amb els agrupaments abans realitzats podem parlar dels següents costos 
d’honoraris en redacció de projectes o estudis, direcció i coordinació de les obres: 

 
Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu: Actuacions de consolidació. 

Pressupost d’actuació 13.569,50 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.200 € més IVA.  
- Projecte de l’actuació...................840,00€ més IVA. 
- Direcció de l’actuació i CSS........360,00€ més IVA. 

Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu: Intervencions arqueològiques. 
Pressupost d’actuació 16.495,40 € més IVA. 
Honoraris professionals 4.800 € més IVA. 
- Direcció arqueològica i CSS.........3.000,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........1.800,00€ més IVA. 

Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 13.101,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 6.600 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................3.800,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........1.700,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....1.100,00€ més IVA. 

Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà:  
Intervencions d’obra de consolidació i restauració. 

Pressupost d’actuació 76.544,40 € més IVA. 
Honoraris professionals 13.140 € més IVA. 
- Projecte tècnic...............................6.125,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................2.625,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........2.325,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra.............300,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut.....1.265,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic......................500,00€ més IVA. 

Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell:  
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs. 

Pressupost d’actuació 6.524,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.950 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................1.100,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia.............850,00€ més IVA. 
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Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell:  
Intervencions d’estabilització geotècnica. 

Pressupost d’actuació 65.000,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 6.600 € més IVA. 
- Estudi geològic i geotècnic...................1.500,00€ més IVA. 
- Projecte d’intervenció geotècnica.........3.100,00€ més IVA. 
- Direcció de la intervenció geotècnica...2.000,00€ més IVA. 

Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell:  
Intervencions d’obra de reforç, consolidació i restauració. 

Pressupost d’actuació 68.771,54 € més IVA. 
Honoraris professionals 15.350 € més IVA. 
- Projecte tècnic...............................7.150,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................3.100,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........3.100,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra.............300,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut.....1.200,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic......................500,00€ més IVA. 

Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració del castell:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 71.917,80 € més IVA. 
Honoraris professionals 21.520 € més IVA. 
- Direcció arqueològica.................12.480,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........6.540,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....2.500,00€ més IVA. 

Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració del castell:  
Intervencions d’obra de consolidació i restauració. 

Pressupost d’actuació 75.431,50 € més IVA. 
Honoraris professionals 16.250 € més IVA. 
- Projecte tècnic...............................7.400,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................3.250,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........3.250,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra.............350,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut.....1.500,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic......................500,00€ més IVA. 

Etapa 5: Adequació a la visita:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 5.837,88 € més IVA. 
Honoraris professionals 4.550 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................2.300,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........1.150,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....1.100,00€ més IVA. 

Etapa 5: Adequació a la visita:  
Intervencions de museografia. 

Pressupost d’actuació 148.792,40 € més IVA. 
Honoraris professionals 19.150 € més IVA. 
- Projecte museogràfic.....................8.350,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................3.600,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........3.600,00€ més IVA. 

- Control de qualitat de l’obra.............500,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut.....1.600,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic...................1.500,00€ més IVA. 

Etapa 6: Hàbitat medieval:  
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs. 

Pressupost d’actuació 2.405,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.266 € més IVA. 
- Direcció arqueològica......................416,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia.............850,00€ més IVA. 

Etapa 6: Hàbitat medieval:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 31.827,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 10.760 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................6.240,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........3.420,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....1.100,00€ més IVA. 

Etapa 6: Hàbitat medieval:  
Intervencions de museografia. 

Pressupost d’actuació 8.785,50 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.800 € més IVA. 
- Projecte museogràfic.....................500,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................300,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........300,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra..........100,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut.....300,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic...................300,00€ més IVA. 

Etapa 6: Necròpolis:  
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs. 

Pressupost d’actuació 2.182,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.266 € més IVA. 
- Direcció arqueològica......................416,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia.............850,00€ més IVA. 

Etapa 6: Necròpolis:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 13.709,40 € més IVA. 
Honoraris professionals 5.525 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................2.750,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........1.675,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....1.100,00€ més IVA. 

Etapa 6: Necròpolis:  
Intervencions de museografia. 

Pressupost d’actuació 11.100,00 € més IVA. 
Honoraris professionals 1.800 € més IVA. 
- Projecte museogràfic.....................500,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra..........................300,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra........300,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra..........100,00€ més IVA. 
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- Coordinació de seguretat i salut.....300,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic...................300,00€ més IVA. 

Etapa 6: Entorn església:  
Intervencions arqueològiques. 

Pressupost d’actuació 16.496,70 € més IVA. 
Honoraris professionals 8.600 € més IVA. 
- Direcció arqueològica...................4.800,00€ més IVA. 
- Memòria arqueològica i Pia..........2.700,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut....1.100,00€ més IVA. 

Etapa 6: Entorn església:  
Intervencions d’obra de consolidació i restauració. 

Pressupost d’actuació 20.663,60 € més IVA. 
Honoraris professionals 4.400 € més IVA. 
- Projecte tècnic...............................1.800,00€ més IVA. 
- Direcció de l’obra............................600,00€ més IVA. 
- Direcció d’execució de l’obra..........600,00€ més IVA. 
- Control de qualitat de l’obra.............300,00€ més IVA. 
- Coordinació de seguretat i salut........800,00€ més IVA. 
- Seguiment arqueològic......................300,00€ més IVA. 

Totes aquestes valoracions, tant el cost de les intervencions com l’estimació dels honoraris 
professionals, poden variar en funció de la subdivisió o agrupament de les actuacions que es 
determini per l’execució de totes les tasques recollides al present document. També poden variar 
en funció del temps que passi des de la data d’aquest Pla Director fins a la data de la seva 
contractació. 

A banda de totes les actuacions recollides fins ara, caldrà valorar també unes altres actuacions 
necessàries per al ple coneixement del conjunt monumental. Per tant caldrà afegir: 

- Un estudi històric i documental del castell de Cervelló que reculli tots els documents 
coneguts fins ara que fan referència al castell i que miri d’ampliar el coneixement històric 
que es té a dia d’avui. 

- Una caracterització dels materials constructius del castell i dels seus elements per poder 
determinar quins materials de restauració són els més adients per afrontar les obres amb 
plenes garanties. 

 

RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES FASES DE TREBALL 

- Actuacions per al coneixement del monument:                       8.000,00€ més IVA. 
Estudi històric i documental del castell de Cervelló....................3.500,00€ més IVA. 
Caracterització de materials constructius.....................................4.500,00€ més IVA. 

- Total actuacions:                      669.154,62€ més IVA. 
Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu. 

Actuacions de consolidació ......................................13.569,50 € més IVA.  
Intervencions arqueològiques....................................16.495,40 € més IVA. 

Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà. 
Intervencions arqueològiques.....................................13.101,00 € més IVA. 
Intervencions d’obra de consolidació i restauració.....76.544,40 € més IVA.  

Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell. 
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs..........6.524,00 € més IVA. 
Intervencions d’estabilització geotècnica...................65.000,00 € més IVA. 
Intervencions d’obra de reforç, cons. i restauració.....68.771,54 € més IVA.  

Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració del castell. 
Intervencions arqueològiques.....................................71.917,80 € més IVA. 
Intervencions d’obra de consolidació i restauració.....75.431,50 € més IVA.  

Etapa 5: Adequació a la visita. 
Intervencions arqueològiques.......................................5.837,88 € més IVA. 
Intervencions de museografia.....................................76.392,40 € més IVA. 
Casetes recepció i banys.............................................72.400,00 € més IVA.  

Etapa 6: Hàbitat. 
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs..........2.405,00 € més IVA. 
Intervencions arqueològiques.....................................31.827,00 € més IVA. 
Intervencions de museografia.......................................8.785,50 € més IVA.  

Etapa 6: Necròpolis. 
Intervencions d’esbrossada i tala de pins blancs..........2.182,00 € més IVA. 
Intervencions arqueològiques.....................................13.709,40 € més IVA. 
Intervencions de museografia.....................................11.100,00 € més IVA.  

Etapa 6: Entorn església. 
Intervencions arqueològiques.....................................16.496,70 € més IVA. 
Intervencions d’obra de consolidació i restauració.....20.663,60 € més IVA.  

- Total honoraris de direcció arqueològica:          66.837,00€ més IVA. 
Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu.....4.800,00 € més IVA. 
Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures  

al recinte jussà.........................................6.600,00 € més IVA. 
Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació  

estructural al castell................................1.950,00 €més IVA. 
Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració  

del castell..............................................21.520,00 €més IVA. 
Etapa 5: Adequació a la visita........................................4.550,00 €més IVA. 
Etapa 6: Hàbitat............................................................12.026,00 €més IVA. 
Etapa 6: Necròpolis........................................................6.791,00 €més IVA. 
Etapa 6: Entorn de l’església..........................................8.600,00 €més IVA. 

- Total honoraris de projecte:             37.265,00€més IVA. 
Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu.......840,00 € més IVA. 
Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures  

al recinte jussà.........................................6.125,00 € més IVA. 
Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació  

estructural al castell...............................11.750,00 € més IVA. 
Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració  

del castell................................................7.400,00 €més IVA. 
Etapa 5: Adequació a la visita........................................8.350,00 €més IVA. 
Etapa 6: Hàbitat.................................................................500,00 €més IVA. 
Etapa 6: Necròpolis...........................................................500,00 €més IVA. 
Etapa 6: Entorn de l’església..........................................1.800,00 €més IVA. 
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- Total honoraris de direcció, control de qualitat,  
seguiment arqueològic i coordinació de les obres.       42.425,00€ més IVA. 

Etapa 1: Treballs d’urgència o de caràcter preventiu.......360,00 € més IVA. 
Etapa 2: Excavació i consolidació d’estructures  

al recinte jussà.........................................7.015,00 € més IVA. 
Etapa 3: Estabilització, reforç i consolidació  

estructural al castell..............................10.200,00 € més IVA. 
Etapa 4: Excavació, consolidació i restauració  

del castell................................................8.850,00 € més IVA. 
Etapa 5: Adequació a la visita......................................10.800,00 € més IVA. 
Etapa 6: Hàbitat..............................................................1.300,00 € més IVA. 
Etapa 6: Necròpolis........................................................1.300,00 € més IVA. 
Etapa 6: Entorn de l’església..........................................2.600,00 € més IVA. 

 TOTAL PRESSUPOST:        823.681,62€ més IVA. 

 Gestió i custòdia.  

La gestió i la custòdia del conjunt monumental dependrà en tot moment del propietari de cada una 
de les parcel·les on es troben repartits els diferents elements que el composen. En quant al castell 
de Cervelló, l’aparcament de ponent, el de llevant i els camins que porten al castell la seva gestió 
i la seva custòdia dependrà de l’ajuntament de Cervelló. 

Pel que fa a la resta, tot dependrà dels acords que s’estableixin des de l’ajuntament amb els 
diferents propietaris. Si a nivell municipal s’aconsegueix la cessió de l’ús, llavors serà 
l’ajuntament de Cervelló com usufructuari i gestor del conjunt monumental del castell, qui tindrà 
l’obligació de vetllar per la gestió que es realitzi dels diferents elements que el conformen. 

L’ajuntament de Cervelló haurà de posar en valor el conjunt monumental del castell de Cervelló i 
també haurà de potenciar la seva visita i la realització d’actes lúdics a l’aire lliure dins el recinte o 
als espais adjacents al monument. 

Cal preveure que a partir de les intervencions de diferents tipus recollides al present Pla Director, 
a realitzar als elements que composen el conjunt monumental, hi haurà un interès més gran per 
visitar-lo. Finalment, un possible centre d’interpretació o sala d’exposició dels materials 
arqueològics recuperats del castell a dependències municipals donarà una visió complementària i 
global a la visita. 

 Divulgació i difusió.  

Es proposa fer la divulgació i difusió dels treballs que es vagin fent al conjunt monumental del 
castell de Cervelló de la següent manera: 

- Mitjançant la inclusió a rutes turístiques locals i comarcals amb temàtica adient a les 
característiques del monument. 

- Amb tota la premsa que pugui generar la pertinença a rutes turístiques relacionades amb els 
castells i amb les esglésies romàniques. 

- Mitjançant notes oficials a la pàgina web de l’ajuntament de Cervelló. 

- Per mitjà de la publicació d’escrits i fotografies a la premsa escrita i digital de la comarca. 

- Amb la publicació de fotografies i notes a FaceBook. 

- La confecció de fulletons i tríptics turístics que estaran a les dependències de l’ajuntament de 
Cervelló, i a l’interior de les dues casetes de recepció quan estiguin obertes per la visita 
pública. 

- Mitjançant el centre d’interpretació i museu de les troballes arqueològiques de les 
excavacions exposades a dependències municipals. 

- Mitjançant la utilització dels espais per les diferents entitats de la població. 

 Verificació i prevenció.  

Per prevenir possibles problemes en un futur, s’ha de tenir present un pla de verificació de l’estat 
de conservació del monument que es pot realitzar de forma periòdica. En base a aquest pla, seria 
convenient anualment revisar tots els punts que s’especifiquen i especialment els que afecten de 
forma directa a la seguretat del monument i a la visita pública del conjunt. 

PLA DE VERIFICACIÓ I PREVENCIÓ 

En aquest sentit és necessari verificar dos tipus d’elements. Per una banda, cal comprovar 
periòdicament l’estat de conservació de tots els elements originals del conjunt del castell de 
Cervelló. I per una altra banda, cal revisar els elements de protecció i les actuacions dutes a terme 
i previstes en aquest Pla Director. 

La verificació dels elements originals del castell ens facilitarà una informació molt necessària per 
poder valorar quins són els punts més afectats i com s’haurà d’actuar en un futur per evitar o 
disminuir la influència dels diferents agents que deteriorin el castell. 

La verificació dels elements de protecció i de les actuacions realitzades serà molt interessant per 
així poder mantenir, d’una forma fàcil i econòmica, el bon estat de conservació de les restes 
monumentals i els diferents elements que les protegeixen. També facilitarà la conservació en un 
estat òptim de tots aquells elements que faciliten i guien la visita al conjunt monumental del 
castell. 

Verificació de l’estat de conservació dels elements originals del conjunt monumental del 
castell de Cervelló. 

1. Verificació de l’estat de les muralles i dels murs dels diferents àmbits del castell. 

- Verificació de l’estat de degradació dels carreus de pedra dels murs. 

- Verificació de l’estat de les juntes de morter dels paraments dels murs. 

- Verificació de l’estat de conservació de les parts originals més altes dels murs. Just sota de les 
filades de sacrifici construïdes per protegir els murs. 

- Comprovació de l’existència de fissures i/o esquerdes als murs. 

- Comprovar si s’ha produït la caiguda d’alguna pedra o de material constructiu. 

2. Verificació de l’estat de la Capella del castell. 

- Verificació de l’estat de degradació dels carreus de pedra dels murs. 

- Verificació de l’estat de les juntes de morter dels paraments dels murs. 
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- Verificació de l’estat de conservació de les parts originals més altes dels murs. Just sota de les 
filades de sacrifici construïdes per protegir els murs. 

- Comprovació de l’existència de fissures i/o esquerdes als murs. 

- Comprovar si s’ha produït la caiguda d’alguna pedra o de material constructiu. 

3. Verificació de l’estat de les estructures de l’Àmbit H. 

- Verificació de l’estat de la volta. 

- Verificació de l’estat dels murs. 

- Comprovació de l’existència de fissures i/o esquerdes als murs. 

- Comprovar si s’ha produït la caiguda d’alguna pedra o de material constructiu. 

4. Verificació de l’estat dels afloraments de roca on es recolzen les estructures. 

- Verificació de la posició dels blocs de roca individualitzats. 

- Verificació de l’estat de les diàclasis i les discontinuïtats. 

- Comprovar si s’ha produït la caiguda d’alguna pedra o de material constructiu. 

5. Verificació de l’estat de les escales, passeres, baranes i separadors existents. 

- Verificació de l’estat de fixació dels elements metàl·lics. 

- Verificació de l’estat d’oxidació i/o corrosió dels elements metàl·lics. 

- Verificació de l’estat de la pintura protectora dels elements metàl·lics. 

- Verificació de l’estat de conservació dels paviments i dels graons de fusta. 

6. Verificació de l’estat de conservació del camí d’accés. 

- Verificació de l’estat de conservació dels paviments. 

- Verificació de la possible pèrdua de material als paviments. 

- Verificació de la correcta evacuació o drenatge de l’aigua. 

- Verificació de l’estat de degradació dels carreus de pedra dels murs que formen el camí. 

- Verificació de l’estat de les juntes de morter dels paraments dels murs que formen el camí. 

- Comprovar si s’ha produït la caiguda d’alguna pedra o de material constructiu. 

Verificació de l’estat de conservació dels elements de protecció i de les actuacions 
realitzades al conjunt monumental. 

Aquestes verificacions es dividiran en dos grups: les que verifiquen actuacions que protegeixen 
elements originals del castell, i les que verifiquen elements vinculats a la visita del monument. 

a.  VERIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE PROTECCIÓ. 

a.1. Verificació de la protecció dels murs de pedra. 

-  Comprovació de l’estat dels cavallons de morter de calç que protegeixen els coronaments dels 
murs de pedra. 

-  Comprovació de l’estat dels carreus de pedra que formen les filades de sacrifici per sobre dels 
murs de pedra. 

- Verificació de l’estat de l’actuació de rejuntat amb morter de calç dels paraments dels murs 
originals. 

a.2. Verificació de la protecció dels àmbits interiors del castell. 

- Verificació de l’estat de conservació dels paviments. 

- Verificació de la possible pèrdua de material als paviments. 

- Verificació de la correcta evacuació o drenatge de l’aigua. 

- Comprovació de l’estat de la coberta de la Capella del castell. 

- Comprovació de l’estat de la cobertura de l’Àmbit H. 

- Verificació de que no entra aigua a l’interior de la Capella del castell i de l’Àmbit H. 

a.3. Verificació de la protecció dels paviments i de les superfícies amb potència      
arqueològica del castell. 

- Verificació de l’estat de la grava que conforma el paviment. 

- Comprovació de l’estat de la tela anti-arrels, i de que no creixen plantes sobre els estrats 
arqueològics. 

b. VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS PER LA VISITA DEL CASTELL. 

b.1. Verificació de l’estat de conservació de baranes i delimitadors del recinte del castell. 

- Comprovació dels ancoratges de baranes i delimitadors. 

- Comprovació de l’estat dels elements metàl·lics revisant la seva oxidació i/o la seva corrosió. 

- Comprovació de l’estat de la pintura protectora de les portes de reixa metàl·lica. 

b.2. Verificació de l’estat de conservació dels delimitadors de seguretat del recinte. 

- Verificació de l’estat de conservació dels delimitadors de seguretat del recinte. 

- Verificació de l’estat de conservació del seu ancoratge i/o fixació. 

b.3. Verificació de l’estat de conservació de les portes de reixa de l’àmbit B. 

- Verificació de l’estat de conservació i del funcionament d’obertura i tanca de les portes de 
reixa. 

- Verificació de l’estat de conservació del seu ancoratge i/o fixació. 

- Comprovació de l’estat dels elements metàl·lics revisant la seva oxidació i/o la seva corrosió. 

- Comprovació de l’estat de la pintura protectora de les portes de reixa metàl·lica. 
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b.4. Verificació de l’estat de conservació dels elements de museografia del conjunt. 

- Verificació de l’estat de conservació dels plafons informatius, els textos, les imatges, i de 
l’element que els sosté. 

- Verificació de l’estat de conservació del seu ancoratge i/o fixació. 

b.5. Verificació de l’estat de conservació de les casetes de WC i control d’accés. 

- Verificació de l’estat de conservació dels banys. 

- Verificació de l’estat de conservació de les casetes que contenen els banys i els punts de 
recepció de visitants. 

b.6. Verificació del funcionament de l’enllumenat i de la instal·lació elèctrica. 

- Verificació de l’estat de conservació i del funcionament de tots els elements que composen 
l’enllumenat i de la instal·lació elèctrica. 

b.7. Verificació de l’estat de conservació dels camins d’accés i de circulació. 

- Verificació de l’estat de conservació del paviment dels camins. 

- Comprovació de que els camins són transitables. 

b.8. Verificació de l’estat de conservació la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de l’entorn de  
l’església. 

- Verificació de l’estat de conservació de les estructures d’hàbitat. 

- Verificació de l’estat de conservació de les tombes antropomorfes. 

- Verificació de l’estat de conservació de l’entorn de l’església. 

La realització, amb una periodicitat anual o semestral del pressent Pla de Verificació i Prevenció, 
farà que qualsevol problema, desperfecte o afectació que es pugui ocasionar per motius 
ambientals, climatològics o directament per l’acció de l’accés de persones visitants al recinte del 
castell de Cervelló, pugui ser detectada de forma ràpida.  

Aquesta detecció portarà a una actuació de reparació i manteniment que evitarà que l’element 
afectat es pugui degradar més. Si s’actua d’aquesta forma, les intervencions de manteniment i 
conservació futures sempre seran molt acotades i amb un cost econòmic reduït. 

 Manteniment.  

El manteniment del conjunt monumental del castell de Cervelló que plantegem, està 
completament condicionat per les actuacions recollides al present Pla Director. Això fa que siguin 
unes actuacions de manteniment molt senzilles i amb un cost econòmic molt reduït. 

Aquest manteniment s’haurà de realitzar en dues fases. La primera fase del manteniment serà la 
realització d’una inspecció i verificació de l’estat de conservació del castell, l’hàbitat, i de tots els 
seus elements. La segona fase, serà l’execució de les tasques de manteniment determinades en 
funció dels resultats de la inspecció i verificació. 

En tot moment serà necessari seguir les indicacions incloses al Pla de Verificació i Prevenció 
desenvolupat a l’apartat anterior. En aquest sentit, cal realitzar amb una periodicitat anual o 
semestral les comprovacions i verificacions del Pla. 

Les comprovacions i verificacions ens definiran, en tot moment, quines seran les activitats i 
tasques necessàries per la realització d’un manteniment correcte del castell. 

Diferenciarem dos grups de tasques de manteniment a realitzar: d’un costat tenim les que s’han 
de realitzar sobre elements originals del conjunt monumental, i de l’altre tenim les que caldrà fer 
sobre els elements que protegeixen els diferents àmbits del conjunt i que faciliten i guien la visita 
pública. 

Tasques de manteniment sobre elements originals del conjunt monumental. 

1. Eliminació de totes aquelles plantes que puguin créixer als diferents paraments originals i als 
paviments o a les zones de circulació del castell. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de jardineria per la eliminació 

manual de plantes.  
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 

2. Refer les juntes de morter dels paraments de pedra dels elements del conjunt del castell amb 
morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració. Abans de procedir a refer les juntes, caldrà 
retirar el material malmès i després. Les juntes hauran de tenir un acabat refós igual al de la 
resta dels paraments del conjunt. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

macetes, escarpes...).  
- Morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell i de color similar a les juntes 

a reparar. 
- Pastera mecànica petita per poder pastar el morter. 
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 

3. Recol·locació d’alguna pedra original que hagi pogut caure dels murs. Es farà servir morter 
de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell. Abans de procedir a recol·locar la pedra 
caiguda, caldrà retirar el material malmès i després. Les juntes hauran de tenir un acabat refós 
igual al de la resta dels paraments del castell. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

macetes, escarpes...).  
- Morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell i de color similar a les juntes 

a reparar. 
- Pastera mecànica petita per poder pastar el morter. 
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 

Tasques de manteniment sobre elements que protegeixen el castell i la visita pública. 

4. Eliminació de totes aquelles plantes que puguin créixer als diferents paraments de les filades 
de sacrifici i protecció dels murs del castell. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de jardineria per la eliminació 

manual de plantes.  
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 
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5. Refer els cavallons de coronament dels murs del castell amb morter de calç similar a l’utilitzat 
a la restauració del castell. Abans de procedir a refer els cavallons, caldrà retirar el material 
malmès i després. Els cavallons hauran de tenir un acabat refós i remolinat igual al de la resta 
dels paraments del castell. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

macetes, escarpes...).  
- Morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell i de color similar a les juntes 

a reparar. 
- Pastera mecànica petita per poder pastar el morter. 
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 

6. Re col·locació d’alguna pedra de les filades de sacrifici que hagi pogut caure del mur. Es farà 
servir morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell. Abans de procedir a re 
col·locar la pedra caiguda, caldrà retirar el material malmès i després. Les juntes hauran de 
tenir un acabat refós igual al de la resta dels paraments del castell. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

macetes, escarpes...).  
- Morter de calç similar a l’utilitzat a la restauració del castell i de color similar a les juntes 

a reparar. 
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 
- Pastera mecànica petita per poder pastar el morter. 

7. Reparació de paviments de circulació granulat mitjançant la recol·locació i estesa del material 
existent, i també mitjançant l’aportació de nou material granular de les mateixes 
característiques, color i grandària que l’existent, per tapar possibles zones amb pèrdua de 
material. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

pales, rastrells...).  
- Material granular de les mateixes característiques, color i grandària que l’existent. 

8. Pintura dels elements metàl·lics mitjançant una pintura protectora de partícules fèrriques de 
les mateixes característiques i color que la existent. En el cas que les baranes no s’hagin fet 
d’acer inoxidable, també s’hauran de pintar. 
Prèviament a l’aplicació de pintura caldrà rascar la superfície metàl·lica per eliminar l’òxid i 
les restes de pintura mal adherida. Un cop això es procedirà a donar un mínim de dues mans 
de pintura amb un interval de secat entre elles. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de pintura (brotxes, pinzells, 

cubetes, raspalls amb cerres metàl·liques,...).  
- Pintura protectora de metalls, de partícules fèrriques similar a la existent i del mateix 

color. 
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 

9. Re col·locació d’algun tram de tanca o elements separadors o delimitadors que hagi pogut 
perdre la seva fixació o fermesa. Es procedirà a tornar a ancorar-les. Per la fixació a la pedra 
es farà servir tacs químics de resines i barres roscades d’acer inoxidable. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de serraller (radial, llimes,...).  
- Elements per soldar metalls. 

- Trepant per perforar les pedres. 
- Barres roscades d’acer inoxidable. 
- Tac químic a base de resines i pistola d’aplicació. 

 
10. Neteja de la coberta de la Capella del castell per facilitar que l’aigua discorri sense embussos 

evitant l’acumulació de restes com fulles que poden dificultar l’evacuació de l’aigua de pluja. 
Per desenvolupar aquestes tasques caldrà: 
- L’actuació d’una parella d’operaris amb eines manuals de paleteria (paletes, gavetes, 

macetes, escarpes...).  
- Escala manual per poder accedir a les zones de treball. 
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4.- PLA D’ETAPES 

 
4.1.-  Cronograma dels treballs (terminis i costos d’execució) 

El programa dels treballs previstos en aquest Pla Director, es divideix en sis etapes principals. 
Aquestes etapes es poden subdividir en funció de la disponibilitat econòmica de cada moment, dels 
resultats que es vagin obtenint a cada intervenció arqueològica i de les voluntats d’actuació que es 
produeixin a cada moment. 

Un cop analitzat el monument en tots els seus aspectes, la seva situació actual tant en sentit físic 
com legal, després d’avaluar el seu valor com a document històric, el seu valor arquitectònic i el seu 
valor significatiu, es proposen unes actuacions recollides al present document dividides en sis 
etapes per a la seva restauració, conservació i per la generació d’una visita pública. 

Cada una d’aquestes etapes recull les necessitats pròpies de cada moment en què es desenvoluparan 
les actuacions proposades.  

 

Criteris d’ordenació cronològica de les actuacions previstes. 

Aquestes etapes estan ordenades cronològicament de forma lògica en funció dels següents 
paràmetres: 

- Primer s’executaran les actuacions que requereixen una urgència per motiu de perill d’estabilitat 
i/o durabilitat de l’element constructiu a intervenir. Per tant, en tot moment s’executarà abans 
una actuació que faciliti la posada en seguretat de qualsevol element o zona del conjunt 
monumental que cap altra. 

- Seguidament serà convenient continuar amb les intervencions arqueològiques que ens puguin 
facilitar la informació necessària per poder iniciar la recuperació de cada un dels àmbits del 
castell. 

- Després de totes les intervencions arqueològiques es preveuen les actuacions necessàries per 
consolidar i restaurar les estructures que es puguin posar al descobert. Es preveu l’execució de 
les actuacions que requereixen una urgència per motiu de perill d’estabilitat i/o durabilitat dels 
elements constructius a intervenir. Per tant, en tot moment s’executarà abans una actuació que 
faciliti la posada en seguretat de qualsevol element o zona del castell que cap altra. 

- Al mateix nivell de prioritat que les anteriors, es troben les actuacions enfocades a la seguretat 
de les persones que puguin accedir al recinte del castell. Per aquest motiu s’haurà d’intervenir 
sobre qualsevol element que pugui amenaçar la seguretat. 

- Un cop això, és primordial protegir de forma eficient totes les restes constructives del castell. 
D’aquesta manera s’han prioritzat les actuacions enfocades a la protecció dels diferents 
elements del monument. 

- Totes les actuacions restants s’han d’endreçar cronològicament per facilitar la visita del 
monument. Això porta a realitzar tot un seguit de tasques que paulatinament facin visitable el 
castell i la resta del conjunt al mateix temps que es vagi avançant en les tasques arqueològiques 
d’estudi i de restauració i consolidació de totes les estructures.  

- Hem prioritzat les actuacions al castell donat que és l’element principal del conjunt i que, donat 
el seu atractiu patrimonial, pot articular la continuïtat de les actuacions als altres elements com 
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l’hàbitat, la necròpolis i la creu de terme. També cal remarcar que totes les actuacions al castell 
aniran seguides del condicionament dels espais per la seva visita. L’estat de conservació del 
castell i el fet ja analitzat de la propietat de les finques són els elements de pes que ens porten a 
incidir majoritàriament en el castell per sobre dels altres elements del conjunt. 

 

Objectius de les etapes d’execució de les actuacions. 

Seguint aquests criteris de prioritats en les actuacions previstes al present document, els objectius 
principals de cada una de les etapes serien: 

 

Etapa 1, actuacions d’urgència o de caràcter preventiu:  

- Protegir i consolidar la Capella del castell per poder entrar a treballar al seu interior en 
seguretat. 

- Recollir les dades arqueològiques necessàries per poder protegir i consolidar els elements de 
forma correcta. 

- Recopilar la informació necessària mitjançant actuacions que permetin planificar de forma 
correcta i coherent les següents etapes. 

- Avançar amb l’estudi arqueològic de les restes del castell de Cervelló. 

 

Etapa 2, excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà:  

- Iniciar la investigació històrica i arqueològica del castell i així posar en valor el monument des 
de l’inici de les actuacions. 

- Protegir i consolidar els elements de l’interior del castell, per evitar la seva degradació. 

- Recollir les dades arqueològiques necessàries per poder protegir i consolidar els elements de 
forma correcta. 

- Recopilar la informació necessària mitjançant actuacions que permetin planificar de forma 
correcta i coherent les següents etapes. 

- Avançar amb l’estudi arqueològic de les restes del castell de Cervelló. 

- Posar en seguretat els elements del castell que ho necessitin.  

- Delimitar en seguretat les zones amb perill de caiguda de materials fins que els elements 
conflictius no estiguin completament estables. 

 

Etapa 3, estabilització, reforç i consolidació estructural:  

- Protegir i consolidar els elements de l’interior del castell, per evitar la seva degradació. 

- Estabilitzar geotècnicament els afloraments de roca natural sobre els que estan construïdes una 
gran part de les estructures del recinte sobirà del castell i també del recinte jussà. 

- Estabilitzar i reforçar la base de les estructures del castell que es recolzen directament sobre la 
roca natural. 

- Posar en seguretat els elements del castell que ho necessitin.  

- Delimitar en seguretat les zones amb perill de caiguda de materials fins que els elements 
conflictius no estiguin completament estables. 

 

Etapa 4, excavació, consolidació i restauració del castell:  

- Continuar amb la investigació històrica i arqueològica del castell i així continuar amb la 
valorització del monument. 

- Protegir i consolidar els elements de l’interior del castell, per evitar la seva degradació. 

- Recollir les dades arqueològiques necessàries per poder protegir i consolidar els elements de 
forma correcta. 

- Recopilar la informació necessària mitjançant actuacions que permetin planificar de forma 
correcta i coherent les següents etapes. 

- Avançar amb l’estudi arqueològic de les restes del castell de Cervelló. 

- Posar en seguretat els elements del castell que ho necessitin.  

- Delimitar en seguretat les zones amb perill de caiguda de materials fins que els elements 
conflictius no estiguin completament estables. 

- Delimitar correctament els recintes jussà i sobirà del castell. 

 

Etapa 5, actuacions d’adequació a la visita:  

- Fer visitable el conjunt monumental del castell de Cervelló de forma segura i comprensible pel 
gran públic. 

- Establir dos punts d’acollida i d’inici per la visita al conjunt monumental, i dotar-los de les 
infraestructures necessàries. 

- Protegir mitjançant tanques o delimitadors els diferents àmbits del castell, per endreçar i guiar la 
visita i així evitar la seva degradació. 

- Posar en seguretat els elements del castell que ho necessitin.  

- Delimitar en seguretat les zones amb perill de caiguda de materials fins que els elements 
conflictius no estiguin completament estables. 

- Establir un circuit accessible per la visita al conjunt monumental. 

 

Etapa 6, actuacions a la zona d’hàbitat, a la necròpolis i a l’entorn de l’església:  

- Continuar amb la investigació històrica i arqueològica dels altres elements que configuren el 
conjunt monumental del castell i així continuar amb la valorització del monument. 



A.- MEMÒRIA 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González - Pere Lluis Artigues i Conesa 

Pà
gi

na
12

3 

 

- Iniciar la investigació arqueològica de la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de l’entorn de 
l’església de Santa Maria de Cervelló. 

- Protegir i consolidar els elements de la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de l’entorn de 
l’església, per evitar la seva degradació. 

- Recollir les dades arqueològiques necessàries per poder protegir i consolidar els elements de 
forma correcta. 

- Recopilar la informació necessària mitjançant actuacions que permetin planificar de forma 
correcta i coherent les següents etapes. 

- Avançar amb l’estudi arqueològic de les restes de la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de 
l’entorn de l’església de Santa Maria de Cervelló. 

- Posar en seguretat els elements de la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de l’entorn de l’església 
que ho necessitin.  

- Delimitar en seguretat les zones amb perill de caiguda de materials fins que els elements 
conflictius no estiguin completament estables. 

- Recopilar la informació necessària mitjançant actuacions que permetin planificar de forma 
correcta i coherent les següents etapes. 

- Delimitar correctament la zona d’hàbitat, de la necròpolis i de l’entorn de l’església de Santa 
Maria de Cervelló. 

 

Pel que fa a l’entorn de la creu de terme, es plantegen els mateixos objectius de conservació i 
restauració que a la resta dels elements del conjunt, però no explicitem uns objectius concrets per 
aquest element per no condicionar el projecte d’endreçament urbanístic que creiem que necessita. 

Per aconseguir tots els objectius aquí dividits en les diferents etapes, es proposa la realització de les 
actuacions recollides a cada una de les etapes definides en aquest Pla Director. A continuació es 
presenta una valoració acurada del que representaran econòmicament i una estimació de la duració 
de la seva execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ETAPES 

- ETAPA 1. Treballs d’urgència o de caràcter preventiu...............................36.064,90€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria..... 4.800,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte tècnic.................................... 840,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa1...........360,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 1......................................... 30.064,90€ més IVA. 

- ETAPA 2. Excavació i consolidació d’estructures al recinte jussà.............109.385,40€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria..... 6.600,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte tècnic................................. 6.125,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa2........7.015,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 2......................................... 89.645,40€ més IVA. 

- ETAPA 3. Estabilització, reforç i consolidació estructural al castell.........164.195,54€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria....... 1.950,00€ més IVA. 
Honoraris Estudi, Projecte i direcció geotècnic..4.600,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte tècnic....................................7.150,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa3........10.200,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 3..........................................140.295,54€ més IVA. 

- ETAPA 4. Excavació, consolidació i restauració del castell........................185.119,30€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria....21.520,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte tècnic................................. 7.400,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa4........8.850,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 4........................................147.349,30€ més IVA. 

- ETAPA 5. Adequació a la visita....................................................................178.330,28€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria......4.550,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte museogràfic....................... 8.350,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa5......10.800,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 5........................................154.630,28€ més IVA. 

- ETAPA 6. Hàbitat...........................................................................................56.843,50€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria....12.026,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte museogràfic.......................... 500,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa6H.....1.300,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 6H.......................................43.017,50€ més IVA. 

- ETAPA 6. Necròpolis.....................................................................................35.582,40€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria......6.791,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte museogràfic.......................... 500,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa6N.....1.300,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 6N.......................................26.991,40€ més IVA. 

- ETAPA 6. Entorn església.............................................................................50.160,30€ més IVA. 
Honoraris direcció arqueològica i memòria......8.600,00€ més IVA. 
Honoraris Projecte tècnic.................................1.800,00€ més IVA. 
Honoraris Direcció i Coord. obres Etapa6E.....2.600,00€ més IVA. 
Actuacions Etapa 6E.......................................37.160,30€ més IVA. 

ACTUACIONS SENSE ETAPA CONCRETA....................................................8.000,00€ més IVA. 
Estudi històric i documental del castell.............3.500,00€ més IVA. 
Caracterització materials constructius...............4.500,00€ més IVA. 
 

TOTAL VALORACIÓ ECONÒMICA(IVA no inclòs). 823.681,62€ més IVA. 
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Terminis d’execució. 

Per valorar els terminis d’execució de les diferents etapes s’ha tingut present fonamentalment els 
temps d’execució de les actuacions amb una càrrega temporal més acusada, com és el cas de les 
intervencions arqueològiques. Un altre factor important a tenir en compte ha estat el treball de 
realització de les diferents tasques i feines per la consolidació i restauració dels murs de pedra. Cal 
tenir present que en una obra d’aquest tipus és un element de molta importància. 

 Així doncs els terminis d’execució de les diferents etapes són els següents: 

- Etapa 1: Temps aproximat d’execució 2 mesos. 

- Etapa 2: Temps aproximat d’execució 6 mesos. 

- Etapa 3: Temps aproximat d’execució 8 mesos. 

- Etapa 4: Temps aproximat d’execució 6 mesos. 

- Etapa 5: Temps aproximat d’execució 6 mesos. 

- Etapa 6: No ho valorem perquè depèn de si s’executen les actuacions a l’hàbitat, la necròpolis i 
l’entorn de l’església a l’hora o si es realitzaran per separat. 

Aquesta valoració temporal fa referència a l’execució de cada una de les etapes per separat i de 
forma completa. L’execució de la suma de les sis etapes, no suposa la suma dels terminis 
d’execució de cada una. Cal tenir present que executar al mateix temps actuacions que es troben a 
diferents etapes, faria que es reduís el temps d’execució total. 

Si es pogués executar més d’una etapa a l’hora, els terminis no es sumarien sinó que, es reduirien. 
De la mateixa manera si alguna de les sis etapes, aquí definides, es subdividís en altres subetapes, el 
temps no es dividiria en cada una d’elles sinó que s’incrementaria en funció de les actuacions que 
contemplés cada una d’aquestes noves subetapes. 

En el cas de les intervencions arqueològiques plantejades a l’etapa 4 dins el recinte jussà del castell, 
cal tenir present que es poden executar en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, tal i 
com ja s’ha iniciat aquest any. Aquesta situació faria variar tant el termini d’execució com el cost 
de les intervencions. 

 

a BARCELONA, a DESEMBRE de 2018. 

 

 

 

Pere Lluís Artigues i Conesa            Eduard Píriz i González 
Llicenciat en Geografia i Història (Arqueòleg).                                              Llicenciat en Història (Arqueòleg) i 
                                                                                                                                                        Arquitecte tècnic. 
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Nom: Conjunt Monumental del Castell de Cervelló 72

LOCALITZACIÓ:  Límit nord-oest Cervelló i Sant Vicenç dels Horts 
Identificació al plànol: 25 

 Coordenades UTM: X=423.090 / Y=4.582.511 

DADES CADASTRALS: 08067A016000350000AG 

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 
Qualificació de l’entorn: Parc forestal (pf) 

TIPOLOGIA: 2  Arqueològic-Paleontològic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 3  AEA 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: Situat en un esperó encinglerat (317 m) que domina la vall del Llobregat i el camí de l'Ordal al 
Penedès, a la vora esquerra de la vall de santa Creu, dita avui de la riera de Can Sala, seguint la direcció 
sud-est/nord-est. Les construccions ocupen les dues plataformes superiors del penyal, en dos nivells 
separats per una alçada mitjana d’uns 15 metres. 

1.2. Descripció: Conjunt monumental format per assentament militar i castell; edifici religiós d’església i 
tombes antropomorfes; lloc d’habitació amb estructures; coves i eremitoris. 

L’any 2010, en el marc d’un projecte de restauració de la zona, es va portar a terme una excavació 
arqueològica. L’excavació del recinte superior del castell va proporcionar una seqüència estratigràfica 
que, a la torra, ha assolit una potència de prop de 3 m de profunditat, mentre que al sector de ponent, la 
potència era entre 1 i 1,5 m. Els estrats superiors corresponen a enderrocs sobre un possible pis superior, 
amb material datat del primer quart del s. XVIII (1714), que cal associar-lo a la guerra de Successió. I la 
seva destrucció definitiva. Els nivells d’amortització i/o abandonament aporten materials associats a la 
primera meitat del s. XVII, ceràmica blava catalana i ceràmica decorada amb reflexos metàl·lics amb 
pinzell-pinta. El nivell d’ús o paviments estava format per rajols o lloses de pedra en època gòtica. Per 
sota, en alguns àmbits, es va trobar un paviment de calç. 

El castell va sofrir modificacions i reformes que, segurament, van esborrar tota petjada estratigràfica 
anterior al s. XIV, però l’estudi dels paraments potser ajuda a donar llum a aquestes reformes i/o les seves 
cronologies. 
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A la zona de les necròpolis antropomòrfiques de tipus Olèrdola de l’església es troben diverses coves 
disseminades amb testimonis d’ hàbitat humà. Les coves potser foren l’embrió d’unes cel·les monàstiques 
existents el segle X.  

Un estudi efectuat sobre els inicis del megalitisme, al IV mil·lenni a.C., s’ha comprovat que les societats de 
l’occident europeu van desenvolupar una astronomia de tipus observacional, fonamentada en 
l’estadística, amb aplicacions pràctiques d’un calendari. Aquest calendari es basava en un cicle de 19 
anys solars, a través del qual les fases de la lluna sempre incidien en les mateixes dates. Els antics 
astrònoms agricultors determinaven la durada de l’any senyalitzant els ocasos solsticials mitjançant 
estaques clavades (gnòmons) en forats tallats en roques ben situades. A la cova A, la qual se situa en 
direcció sud i a 200 m. d’altitud a l’entorn de Santa Maria, hi ha un desnivell de tres metres, lleugerament 
inclinat, on es distingeixen onze forats de forma oval,d’un diàmetre de 9/17 cm. I entre 10/16 cm. de 
profunditat. Un càlcul actual ha determinat que malgrat l’erosió que en el decurs del temps han sofert els 
orificis, les dades astronòmiques que en resulten avui dia emprant els mètodes prehistòrics són força 
aproximades. Aquest observatori rebel·la la similitud astronòmica amb el santuari de La Pola, a la Serra 
de l’Obac, a 30 km, exemples d’una mateixa època i cultura. La col·locació de les estaques va permetre 
als astrònoms conèixer l’arribada i durada dels solsticis i dels equinoccis. 

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Conjunt monumental format pel castell, l’església i un conjunt d’estructures d’hàbitat. BCIN: disposició 
addicional primera (1.2) de la Llei del Patrimoni Cultural de Catalunya.  

Element d’arquitectura militar nº: R-1-51-5461. 

Per la Resolució CLT/582/2014, de 4 de març, (DOGC 6584, de 18.3.2014), es va incoar expedient de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l'església de 
Santa Maria, a Cervelló, i de delimitació d'un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de 
Santa Maria. 

3. REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS I  ÀMBITS DE PROTECCIÓ  

3.1. Regulació de les intervencions: Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin 
o desvirtuïn el bé. Qualsevol intervenció haurà de ser autoritzada pel departament competent en matèria 
de cultura de la Generalitat de Catalunya. 

3.2. Elements a preservar: El conjunt al complet. 

3.3. Elements modificables: - 

3.4. Elements de modificació o demolició obligada:

3.5. Àmbits de protecció: -
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Nom: Castell de Cervelló 49

LOCALITZACIÓ:  Àrea del Castell de Cervelló. A 60 metres de l’accés a les urbanitzacions 
Mirador i Inter-Club  
Identificació al plànol: 25 

 Coordenades UTM: X=413.106 / Y=4.582.507 

DADES CADASTRALS: 08067A018000630000AO  

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 
Qualificació de l’entorn: Zona de parc forestal (clau pf) 

TIPOLOGIA: 1 Arquitectònic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 1  BCIN 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: Situat en un punt estratègic amb un ample domini visual de la vall del Llobregat (317 m 
altitud), a l’antic camí de l’Ordal. S'alça dalt d’un esperó sobre la vall de Can Sala (antigament vall de 
Santa Creu). Degut al pas de la història és difícil reconèixer cronològicament les diferents restes i 
elements estilístics per a fer-ne una identificació (segles IX a XIV).  

El castell consta de dos recintes que s'emplacen en un penyal estret i allargat, orientat aproximadament a 
sud-oest / nord-est, protegit per espadats naturals, excepte a la banda de ponent, per on s'accedeix a la 
fortificació. Les construccions ocupen les dues esplanades superiors, separades per un desnivell de 15 m. 
En el nivell superior es troba el recinte sobirà, tancat per una muralla. En el replà inferior, el recinte jussà, 
on queden restes de la capella del castell i d'altres edificacions destinades a residència i habitatge. 

Forma part del conjunt monumental Castell de Cervelló. 

1.2. Descripció: Edificació civil i baluard defensiu medievals. 

El Recinte Superior. El recinte sobirà estava tancat per un paredat de 1,50 metres de gruix, de planta 
poligonal i recolzada en el replà inferior. D’aquesta només es conserva la part baixa d'un petit tram del seu 
perímetre. Els angles de la muralla estan molt marcats, formant angles obtusos. L’aparell és de tipus 
romànic, de pedra tallada en carreus arrenglerats, petits i mitjans. El nucli del mur és de pedres 
disposades amb calç, formant un cos lligat i compacte, típic del primer romànic (segle X-XI). 
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A l'interior de la muralla s'aixeca el recinte de la fortificació, al qual s’accedeix actualment per un estret pas 
a través del trencat de la muralla que arriba a dalt de les torres, fins a una porta molt destruïda, defensada 
amb un mur amb contraforts.  

Deuria ser un baluard de planta poligonal, ocupant el perímetre de la plataforma superior, que té diferents 
amplades, des de 10 fins a 6 metres. Es conserven parcialment les parets nord, sud i oest. A la part 
extrema d’aquesta plataforma s’alça una torre de planta trapezoïdal i revestida de carreus que tenen gran 
semblança amb els de la capella del castell, per tant es daten dins del segle XIII. La part central es situa 
entre els segles X i XI. Es manté una alçada de 8 m, però interiorment està omplert de terra. Estava 
adossada a un mur que sembla ser més antic pel sistema constructiu, amb l’aparell lligat al nucli, més típic 
del primer romànic. A una alçada mitja es pot apreciar una filada diferent, com una sanefa espigada. Està 
construït amb pedra de la zona. 

El Recinte Inferior. L’espai jussà ocupa l’esplanada inferior, uns 15 m per sota el superior. S’accedeix a 
través d’un camí barrat amb una porta. El recinte inferior era el destinat a habitatge i residència, també 
fortificada per la banda nord. Quasi totes les construccions estan en runes, però es poden identificar la 
capella i la sala de baix. La muralla inferior està quasi enderrocada, exceptuant petits panys, però s’intueix 
que l’envoltava. 

La sala de baix conserva part de la volta de canó i va ser parcialment excavada. La paret sud està 
enderrocada, mentre que la resta estan construïdes sota la roca, per tant no presenten obertures. Es 
poden apreciar uns forats en aquests murs probablement per l’encastament de bigues formant dos forjats, 
doncs constava de tres pisos (potser no originàriament). 

1.3. Estat de conservació: Ruïnes. 

1.4. Ús actual: En desús. 

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Monument històric, Nº Registre: 680-MH // Registre Estatal: R-I-51-5461. 

Per la Resolució CLT/582/2014, de 4 de març, (DOGC 6584, de 18.3.2014), es va incoar expedient de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l'església de 
Santa Maria, a Cervelló, i de delimitació d'un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de 
Santa Maria. 

Castell defensiu en l’entorn del qual deuria haver-hi l’antic poblat dispers.  

El seu origen es remunta al segle IX. El castell és documentat l’any 904 pel compte Guifré Borrell. 
Probablement es va reformar al segle XIII, i va ser destruït al segle XVIII per ordre de Felip V.  

3. APROFITAMENT URBANÍSTIC I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ  

3.1. Sostre: - 

3.2. Usos admesos: - 

3.3. Densitat: - 

3.4. Paràmetres d’ordenació: - 

4. ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE 

4.1. Regulació de les intervencions: Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin 
o desvirtuïn el bé. Les intervencions estan regulades per la legislació de patrimoni cultural català. 
Qualsevol intervenció o canvi d'ús ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Barcelona. Igualment, qualsevol intervenció situada dins l'entorn declarat per l'Acord de Govern 
(representat gràficament amb una línia vermella discontínua gruixuda)  també ha de ser autoritzada per 
l'esmentada Comissió. 

Aquest element es troba situat dins l’espai d’interès geològic dels jaciments fossilífers de Torrevileta. 
Qualsevol intervenció haurà de tenir en compte els valors geològics de la zona i evitar actuacions que 
puguin malmetre aquest espai. 

4.2. Elements a preservar: El conjunt monumental. 
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4.3. Elements modificables: - 

4.4. Elements de modificació o demolició obligada: - 

4.5. Àmbits de protecció: Es defineix un àmbit de protecció estricta (línia vermella) i un àmbit de respecte 
(línia verda), regulats a l’article 13 de les Normes urbanístiques. 

5. IMATGES
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Nom: Capella del Castell de Cervelló 48

LOCALITZACIÓ:  Àrea del Castell de Cervelló. A 60 metres de l’accés a les urbanitzacions 
Mirador i Inter-Club  
Identificació al plànol: 25 

 Coordenades UTM: X=413.106 / Y=4.582.507 

DADES CADASTRALS: 08067A018000630000AO  

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 
Qualificació de l’entorn: Zona de parc forestal (clau pf) 

TIPOLOGIA: 1 Arquitectònic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 1  BCIN 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: Situada a l’antic camí de l’Ordal, sobre la vall de Can Sala (antigament vall de Santa Creu), a 
uns 317 m d’altitud. Es troba en el replà inferior del conjunt del castell, orientada a nord-est. Va ser 
construïda a la part més occidental de l’albacar, tocant la torre oest. Actualment està parcialment derruïda. 
Forma part del conjunt monumental Castell de Cervelló. 

1.2. Descripció: Capella. És una petita construcció de planta rectangular, amb l’absis semicircular senyalat 
interiorment per dos arcs. L’entrada està situada a l’oest. La pedra és la típica vermellosa de la comarca, 
igual que el castell. S’hi troba un senyal molt característic de l’eina de ferro del picapedrer, de forma 
pròpia de l’època i que no es troba en construccions romàniques més antigues. 

La part del fons de l’absis està enfonsada, a l’alçada d’una finestra que havia estat reconstruïda a 
posteriori, amb una llinda recta feta de pedres i lloses de cantell. La capella té una finestra a la façana 
sud-est. Hi ha unes impostes a la línia d’inici de la volta de la nau i l’absis. Els carreus són força grans i 
ben ajustats. 

La volta, tot i enfonsada, pel tros que es conserva, sembla ser que tenia que ser apuntada. Les pedres 
que la formen estan tallades en diferents blocs, col·locats concèntricament. Els arcs eren de mig punt, 
amb les esperes embegudes en la vertical del mur. 

Les dovelles de la cara exterior dels arcs han caigut o estan arrancades. El buit que han deixat arriba fins 
sota la línia d’impostes que assenyalen l’inici de la volta. 
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Dins l’absis hi ha un gran forat al terra, tallat a la roca en forma circular, que baixa perpendicularment, 
amb alçades diferents, fins al replà inferior de la roca. Podria coincidir que hagués estat construït com a 
poterna, probablement anterior a la construcció de la capella. 

1.3. Estat de conservació: Ruïnes. 

1.4. Ús actual: En desús. 

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Monument històric, Nº Registre: 680-MH // Registre Estatal: R-I-51-5461. 

Per la Resolució CLT/582/2014, de 4 de març, (DOGC 6584, de 18.3.2014), es va incoar expedient de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l'església de 
Santa Maria, a Cervelló, i de delimitació d'un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de 
Santa Maria. 

Capella que forma part del conjunt del castell de Cervelló. És una obra de finals del segle XII, principis del 
segle XIII. 

3. APROFITAMENT URBANÍSTIC I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ  

3.1. Sostre: -

3.2. Usos admesos: - 

3.3. Densitat: - 

3.4. Paràmetres d’ordenació: - 

4. ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE 

4.1. Regulació de les intervencions: Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin 
o desvirtuïn el bé. Les intervencions estan regulades per la legislació de patrimoni cultural català. 
Qualsevol intervenció o canvi d'ús ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Barcelona. Igualment, qualsevol intervenció situada dins l'entorn declarat per l'Acord de Govern 
(representat gràficament amb una línia vermella discontínua gruixuda)  també ha de ser autoritzada per 
l'esmentada Comissió. 

Aquest element es troba situat dins l’espai d’interès geològic dels jaciments fossilífers de Torrevileta. 
Qualsevol intervenció haurà de tenir en compte els valors geològics de la zona i evitar actuacions que 
puguin malmetre aquest espai. 

4.2. Elements a preservar: El conjunt monumental. 

4.3. Elements modificables: - 

4.4. Elements de modificació o demolició obligada: - 

4.5. Àmbits de protecció: Es defineix un àmbit de protecció estricta (línia vermella) i un àmbit de respecte 
(línia verda), regulats a l’article 13 de les Normes urbanístiques. 
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Nom: Tombes Antropomorfes de Santa Maria de Cervelló 73

LOCALITZACIÓ:  Zona de Protecció del Patrimoni Històric (àrea castell) 
 Als voltants de Santa Maria de Cervelló 

Identificació al plànol: 25 
 Coordenades UTM: X=413.170 / Y=4.582.450 

DADES CADASTRALS: 08067A018000620000AM 

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 
Qualificació de l’entorn: Parc forestal (pf) 

TIPOLOGIA: 2  Arqueològic-Paleontològic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 3  AEA 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: Estan emplaçades al voltant de la capella de Santa Maria de Cervelló, en una zona de 
vegetació baixa amb blocs de pedra, tipus sorrenca. Una agrupació de quatre tombes es troba a la cara 
sud-est de l'església, dues més sota l'antiga rectoria. La resta es troben baixant per un camí sinuós a la 
cara oest de Santa Maria. També hi ha tombes antropomorfes conservades en dues coves. 

1.2. Descripció: Necròpolis de tombes antropomorfes excavades a la roca. 

1.3. Estat de conservació: mitjà. 

1.4. Ús actual: Religiós.  

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ  AL CATÀLEG

És un conjunt de tombes que formarien una petita necròpolis, de la qual apareix informació a partir de 
l’any 904. Són antropomorfes i del tipus anomenat olerdolà, presents en el nord de la península ibèrica. 
Tenen un origen visigot. Són generalment considerades dels segles IX-X. 

3. REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS I  ÀMBITS DE PROTECCIÓ  

3.1. Regulació de les intervencions: Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin 
o desvirtuïn el bé. Les intervencions estan regulades per la legislació de patrimoni cultural català. 
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Qualsevol intervenció o canvi d'ús ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Barcelona. Igualment, qualsevol intervenció situada dins l'entorn declarat per l'Acord de Govern 
(representat gràficament amb una línia vermella discontínua gruixuda)  també ha de ser autoritzada per 
l'esmentada Comissió. 

3.2. Elements a preservar: L’element al complet. 

3.3. Elements modificables: - 

3.4. Elements de modificació o demolició obligada:

3.5. Àmbits de protecció: Es defineix un àmbit de protecció estricta (línia vermella) i un àmbit de respecte 
(línia verda), regulats a l’article 13 de les Normes urbanístiques. 
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Nom: Església de Santa Maria de Cervelló 50

LOCALITZACIÓ:   Àrea del Castell de Cervelló. Sota el castell de Cervelló, vora la riera de 
Can Sala  
Identificació al plànol: 25 

 Coordenades UTM: X=413.201 / Y=4.582.454 

DADES CADASTRALS: 08067A018000620000AM  

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 
Qualificació de l’entorn: Zona de parc forestal (clau pf) 

TIPOLOGIA: 1 Arquitectònic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 1  BCIN 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: L’Església de Santa Maria de Cervelló, o del Socors, es troba emplaçada en un replà tallat 
artificialment a la pedra sorrenca, en un indret amb interessants vestigis d’hàbitat i d’una necròpolis de 
l’Edat Mitjana. Es coneix per ermita en comptes d’església i, en l’actualitat, es celebren diferents actes 
durant l’any. Forma part del conjunt monumental Castell de Cervelló. 

1.2. Descripció: Edifici de culte aïllat, d’estil romànic. Té una planta d’una nau d’arc de canó amb absis 
semicircular amb arcs llombards, cinc fornícules a l’interior, i un cimbori octogonal sobre el creuer. La nau 
fa 15,50 m de llarg i està coberta per una volta de canó reforçada per un parell d’arcs torals i capçada a 
llevant per un absis semicircular. El primer tram és el creuer sobre el que s’aixeca el cimbori, que fa 4,35 
m de llarg. Després hi ha dos trams més de llargada irregular: un té 5,65 m de llarg i es troba emmarcat 
per arcs torals, i l’altre fa 4,10 m. Els arcs torals fan 70 cm d’amplada cadascun. 

L’absis està decorat per tres nínxols separats per semicolumnes i amb finestres de doble esquiexada. 
Probablement deuria tenir dues absidioles més formant una creu, per tal de sostenir la força de la cúpula. 
Aquests absis van ser substituïts en l’època gòtica per unes capelles rectangulars cobertes amb volta 
falsa sobre trompes. 

Els murs tenen un gruix que oscil·la entre 1,25 i 1,30 m, exceptuant el de l’absis que fa 1,60 m. Degut al 
pes de l’estructura, els murs són llisos interiorment, en canvi les façanes s’ornamenten amb frisos 
d’arcuacions llombardes entre fins contraforts. 
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La porta és de tradició renaixentista, situada a ponent, presenta una decoració classicista, amb dos 
semicolumnes que suporten un frontó triangular. Per sobre hi ha una rosassa. Està construïda amb pedra 
de la zona. 

L’exterior està molt alterat per l’afegit de capelles, però s’aprecien les bandes llombardes. Les cobertes es 
van reconstruir fa 5 ó 6 anys. Anteriorment eren més apuntades. La rectoria conserva només una part de 
la seva estructura. 

Interior. La nau conserva, en mal estat, unes pintures barroques del s. XVIII, senzilles, realitzades sobre 
una capa de guix. El sud de la capella es troba en millor estat i està esgrafiada, l’intradós de l’arc té 
decoració amb motius estel·lars grocs de fons blau. La volta té llunetes a ambdós costats, amb motius 
circulars també grocs. 

1.3. Estat de conservació: Entorn: ruïna. Estructura: bo. Façanes: bo. Cobertes: bo. Interiors: mitjà. 

1.4. Ús actual: Religiós. Capella. 

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Per la Resolució CLT/582/2014, de 4 de març, (DOGC 6584, de 18.3.2014), es va incoar expedient de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l'església de 
Santa Maria, a Cervelló, i de delimitació d'un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de 
Santa Maria. 

Ermita romànica documentada al segle X, antiga parròquia de Cervelló fins el s. XX, que es construí 
possiblement sobre una base d’una capella del s. IX. Entorn de coves i necròpolis de tombes 
antropomorfes. 

3. APROFITAMENT URBANÍSTIC I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ  

3.1. Sostre: - 

3.2. Usos admesos: Religiós i cultural. 

3.3. Densitat: - 

3.4. Paràmetres d’ordenació: - 

4. ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE 

4.1. Regulació de les intervencions:

Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé. Les intervencions 
estan regulades per la legislació de patrimoni cultural català. Qualsevol intervenció o canvi d'ús ha de ser 
autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona. Igualment, qualsevol 
intervenció situada dins l'entorn declarat per l'Acord de Govern (representat gràficament amb una línia 
vermella discontínua gruixuda)  també ha de ser autoritzada per l'esmentada Comissió. 

Es preserva aquest element, que es troba dins l'espai d'interès geològic dels Jaciments fossilífers de 
Torrevileta, per tal de posar de relleu els valors geològics de la zona i evitar possibles futures actuacions 
que puguin malmetre aquest espai. 

4.2. Elements a preservar: L’edifici al complet i l’entorn de servitud i respecte assenyalat. 

4.3. Elements modificables: - 

4.4. Elements de modificació o demolició obligada: - 

4.5. Àmbits de protecció: Es defineix un àmbit de protecció estricta (línia vermella) i un àmbit de respecte 
(línia verda), regulats a l’article 13 de les Normes urbanístiques. 
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5. IMATGES

:
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Nom: Creu de Terme (de Santa Maria de Cervelló) 54

LOCALITZACIÓ:  Àrea del Castell de Cervelló. A l’accés a la urbanització de Can Castany  
Identificació al plànol: 25 

 Coordenades UTM: X=413.316 / Y=4.582.621 

DADES CADASTRALS: Polígon 16 - Parcel·la 35 / 08067A016000350000AG 

DADES URBANÍSTIQUES: Classificació: Sòl no urbanitzable (SNU) 
Qualificació: Zona de patrimoni històric-artístic (clau ph) 

TIPOLOGIA: 1 Arquitectònic

NIVELL DE PROTECCIÓ: 1 Integral

CATEGORIA: 1  BCIN 

Planimetria i estructura de la propietat Fotografies de l’element 

1. DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

1.1 Entorn: Situada en un terraplè que permet veure-la des de la carretera, aquesta creu es troba a prop 
de l’església romànica de Santa Maria i de l’antic nucli de Cervelló. 

1.2. Descripció: Creu de terme probablement dels segles XVI o XVII, que combina elements gòtics i 
renaixentistes. Les creus anomenades “de terme” eren construccions que s’alçaven a la intempèrie, prop 
de l’entrada d’algunes poblacions o monestirs, o a la vora de camins. És una creu de pedra que descansa 
sobre una gran base circular seguida de quatre esglaons també circulars. Sobre l'últim s’eleva un fust 
octogonal, coronat per un nus o llanterna que sosté la creu esculpida amb temes religiosos. El nus té vuit 
relleus de personatges de temàtica religiosa, força malmesos per acció de l’erosió. Damunt el nus quatre 
figures assegudes, vestides amb túniques, custodien la creu. La creu té forma vegetal lobulada. A una 
cara hi ha la figura de Jesús crucificat, i a l'altra una imatge femenina. Dues escultures adossades a 
ambdós costats de la creu, fan de suport. A partir del nus, la creu és una reproducció de l’original que va 
ser malmès durant la Guerra Civil, però l'original es va mantenir en el seu lloc fins 1969. 

1.3. Estat de conservació: Entorn: bo. Estructura: bo. 

2. RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Per la Resolució CLT/582/2014, de 4 de març, (DOGC 6584, de 18.3.2014), es va incoar expedient de 
declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, a favor de l'església de 
Santa Maria, a Cervelló, i de delimitació d'un entorn de protecció comú amb el castell i la creu de terme de 
Santa Maria. 

Pla especial i Catàleg del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Cervelló CATÀLEG 

3. APROFITAMENT URBANÍSTIC I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ 

3.1. Sostre: - 

3.2. Usos admesos: -

3.3. Densitat: - 

3.4. Paràmetres d’ordenació: - 

4. REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS I ÀMBITS DE PROTECCIÓ 

4.1. Regulació de les intervencions: Actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin 
o desvirtuïn el bé. Les intervencions estan regulades per la legislació de patrimoni cultural català. 
Qualsevol intervenció o canvi d'ús ha de ser autoritzat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Barcelona. Igualment, qualsevol intervenció situada dins l'entorn declarat per l'Acord de Govern 
(representat gràficament amb una línia vermella discontínua gruixuda)  també ha de ser autoritzada per 
l'esmentada Comissió. 

Aquest element es troba situat dins l’espai d’interès geològic dels jaciments fossilífers de Torrevileta. 
Qualsevol intervenció haurà de tenir en compte els valors geològics de la zona i evitar actuacions que 
puguin malmetre aquest espai. 

4.2. Elements a preservar: L’element al complet. 

4.3. Elements modificables: - 

4.4. Elements de modificació o demolició obligada: - 

4.5. Àmbits de protecció: Es defineix un àmbit de protecció estricta (línia vermella), regulat a l’article 13 de 
les Normes urbanístiques. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 4.- Fitxa del Catàleg de patrimoni arquitectònic del bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

 





CERVELLÓ 
Santa Maria de Cervelló o dels Socors (abans església de Sant Esteve) 
Paratge Santa Maria 
08758 Cervelló 
Arxiprestat: Sant Vicenç dels Horts 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 
 
 
 
Lloc: L'església de Santa Maria de Cervelló, o dels Socors, és situada sota les ruïnes del castell de 
Cervelló, al sud del nucli antic del poble, al Baix Llobregat.  
 
Datació: Segle XI.   
 
Estil arquitectònic:  Romànic primerenc 

 

Planta de l’església de Santa Maria de Cervelló. Enciclopèdia del Romànic a Catalunya, v. III. p. 1588 

 
 
 

Descripció: Documentada al segle X, aleshores tenia un 
altar dedicat a la Santa Creu, un a Sant Esteve i un  altre 
a Sant Dalmau. Això permet pensar en l’existència 
primitiva d’una capçalera triabsidal, però aquest traçat 
no ha pogut ser corroborat perquè durant el segle XVI es 
van construir al seu lloc les capelles, que a manera de fals 
transsepte, flanquegen avui l’espai cobert pel cimbori.  
És probable que fruit d’aquesta reforma s’alcés el 
campanar, avui desaparegut, i el seu accés amb una 
escala situada a la capella sud. També durant el segle XVI 
s’hi van incorporar la porta, l’òcul de la façana i el cor. Té 
una planta d’una sola nau amb un absis semicircular en 
el qual es poden veure tres fornícules separades per 
columnes. La coberta de la nau és amb volta de canó i la 
capçalera amb quart d’esfera. Sobre el creuer s’aixeca un 
cimbori vuitavat traspassat amb petxines. A l’exterior 
podem veure la decoració llombarda tradicional amb 
lesenes i 

arcuacions cegues, concentrada a la zona de la 
capçalera i de l’exterior del cos del cimbori. La 
porta principal mostra un frontó triangular d’estil 
renaixentista fet l’any 1580 durant una reforma 
projectada per Lleonard Bosch, amb la qual també 
es van integrar dues capelles laterals. Al s. XVIII, en 
una altra fase d’ampliació, es van afegir dues 
capelles més. La restauració de principis de segle 
va eliminar elements que no fossin originals com 
una torre campanar que hi havia sobre el cimbori. 
S’ha de destacar que al voltant de l’església hi ha 
un espai per a fossar amb tombes antropomorfes 
alt medievals, i una cova possiblement amb 



utilitats eremítiques1. W.M. Whitehill2 va posar en relació l’església de Sant Esteve de Cervelló 
amb el veí monestir de Sant Ponç de Corbera i també amb Sant Jaume de Frontanyà. Certament 
la decoració arquitectònica del temple i l’articulació del cimbori permeten enllaçar Sant Pons 
amb Sant Esteve. Ambdós temples tenen una notable presència exterior i una bona factura amb 
arcuacions cegues i lesenes3. 
 
Història: L’església de Santa Maria de Cervelló tingué el seu origen com a parròquia del castell 
de Cervelló que, a principis del segle X, era dedicada a la Santa Creu, Sant Esteve i Sant Dalmau. 
Apareix documentada el 904, en ser donada a Sant Cugat del Vallés, i el 966 a la seu de Barcelona 
en compliment del testament del comte Miró4. Aquest primer edifici, envoltat de tombes 
excavades en la roca, va ser substituït pel nou temple romànic a finals del s. XI o principis del XII5 
aixecat segurament per la família dels Cervelló, tot i que no queda cap document de consagració 
o de construcció que es pugui relacionar amb l’església.  Va ser parròquia fins a la primeria del 
segle XX, quan, al mig de la població moderna, es construí un nou edifici parroquial. Des 
d'aleshores és dedicada a Santa Maria de Cervelló o del Socors6. La consagració del 1231 ha de 
fer referència a alguna reforma o esdeveniment de relleu. El castell de Cervelló va ser construït el 
segle IX formant part d’un conjunt de fortificacions que defensaven, a prop de la frontera  natural 
del riu Llobregat, els principals accessos a la ciutat de Barcelona. El primer document on surt 
mencionat el castell data de l’any 9047. En aquest document el comte Guifré Borrell, fill del comte 
Guifré el Pelós, fa unes donacions al monestir de Sant Cugat en reconeixement a l’ajut prestat en el 
repoblament de la zona. L’any 992, el castell i el terme són venuts pels comtes Ramon i Ermengol 
al noble Ennec Bofill, cap d’un llinatge que posseiria fins a l’any 1297 la baronia de Cervelló. Al llarg 
dels segles XII i XIII els Cervelló mantenen la seva fidelitat als comtes de Barcelona. Però en la 
minoria d’edat de Jaume I es revoltaren contra el rei i perderen el castell després de tretze anys de 
setge. L’any 1297 Guerau VII de Cervelló ven la  baronia al rei Jaume II per 130000 sous. A partir 
d’aquest moment la baronia passà per diferents mans. L’últim acte del castell es produeix a la 
Guerra de Successió, quan les tropes filipistes sota el comandament del duc de Populi mana la 
demolició del castell, però aquest va ser trobat abandonat8. 
 
 
Visites pastorals a Santa Maria  de Cervelló o dels Socors 
 
1304, desembre, 14. El bisbe Ponç de Gualba visità Cervelló (Vell) i confirmà ibi quam plures 
masculos et feminas9 . Hi ha referència a l’església de Sant Feliu. 
 
1310, febrer, 19, (dijous). El bisbe Ponç de Gualba visità Sant Esteve de Cervelló Vell10.  
 
                                                           
1 Catalonia Sacra. Dins: http://www.cataloniasacra.cat [Consultada 19-02-14] 
2 Muir Whitehill, Walter (Cambridge, Massachusetts, 1905 – ? -1978). Historiador, medievalista i bibliotecari, va ser 
director de l’Ateneu de Boston  de 1946 a 1973. L’any 1932 va realitzar la primera transcripció completa del Codex 
Calixtinus a Santiago de Compostela.  
3 Enciclopèdia del Romànic a Catalunya ; Direcció: José María Pérez Gonzàlez, Fundación Santa Maria La Real, Centro 
de Estudios del Románico, 2014 (3 volums), v. III. Barcelona. P. 1589 
4 Martí Bonet, Josep,  Speculum Novum Titulorum Barchinonensis, V. III. Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.  
5 Ajuntament de Cervelló. Direcció del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins: http://www.cervello.cat [Consultada 
19-02-14] 
6 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins: 
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 19-03-14] 
7 Fabrega i Grau, A. Diplomatari de la Catedral de Barcelona, vol. I (Documents dels anys 844-1000) Barcelona, 1995. 
Doc. 89. 
8 Ajuntament de Cervelló. Patrimoni Arquitectònic. http://www.promocio.cervello.cat [Consultada 18-02-14] 
9 ADB, V.P. 1-2, fol. 7; M- N 11.  
10  ADB, V. P. 1-2, fol. 106; M- N 32.  

1313, octubre, 29 (dilluns)  Hug de Cardona, ardiaca i vicari de Ponç de Gualba (exiliat a Mallorca) 
visità Sant Esteve de Cervelló11.  
 
1315, gener, 28 (dimarts). El bisbe Ponç de Gualba visità Sant Esteve de Cervelló Vell. Tonsurà sis 
nois. Referències a la Palma de Cervelló12. 
 
[...] 
 
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 
arquebisbat de Barcelona, la creació de tres noves diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per nou arxiprestats i dues 
vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, Montserrat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria del Penedès – Anoia –
Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca del Penedès. El bisbe 
titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés Soriano que va iniciar 
el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 

La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia de Sant Esteve de Cervelló va ser el 16 
de novembre del 2008.  
 
 
Abreviatures 
 
ADB  Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P.   Visites pastorals 
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11 ADB, V. P. 2, fol. 14; M- N 43.  
12 ADV, V.P. 2, fol. 74; M-N 5. 
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Annex 5.- Consulta descriptiva i gràfica a la Seu del Cadastre 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.- PLANIMETRIA 



B.- PLÀNOLS 

3087.- Pla director del conjunt monumental del castell de Cervelló. 

Eduard Píriz i González – Pere Lluís Artigues i Conesa 
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1.- PLÀNOLS DE LOCALITZACIÓ 

01.S-01.- Situació i Emplaçament. 

2.- PLÀNOLS D’ESTAT INICIAL 

02.EI-01.- Topogràfic general. 
03.EI-02.- Topogràfic Castell de Cervelló. 
04.EI-03.- Castell de Cervelló. Planta. 
05.EI-04.- Castell de Cervelló. Ortofoto. 
06.EI-05.- Castell de Cervelló-Recinte sobirà. Planta. 
07.EI-06.- Castell de Cervelló-Recinte sobirà. Ortofoto. 
08.EI-07.- Castell Recinte sobirà. Alçats Muralla de Ponent 1. Ortofoto. 
09.EI-08.- Castell Recinte sobirà. Alçats exteriors Torre. Ortofoto. 
10.EI-09.- Castell Recinte sobirà. Alçats interiors Torre. Ortofoto. 
11.EI-10.- Castell de Cervelló-Recinte Jussà. Planta. 
12.EI-11.- Castell de Cervelló-Recinte Jussà. Ortofoto. 
13.EI-12.- Castell Recinte jussà. Alçats murs àmbits C i D. Ortofoto. 
14.EI-13.- Castell Recinte jussà. Alçats murs Sala. Ortofoto. 
15.EI-14.- Castell Recinte jussà. Alçats murs Àmbit A. Ortofoto. 
16.EI-15.- Castell Recinte jussà. Alçat mur Àmbit B. Ortofoto. 
17.EI-16.- Castell de Cervelló. Seccions generals. 
18.EI-17.- Hàbitat, necròpolis i església. Planta. 

3.- PLÀNOLS DE NOMENCLATURA I CRONOLOGIA 

19.NM-01.- Nomenclatura Castell de Cervelló. Planta. 
20.NM-02.- Nomenclatura hàbitat, necròpolis i església. Planta. 
21.CR-01.- Cronologia Castell de Cervelló. Planta. 
22.CR-02.- Cronologia hàbitat, necròpolis  i església. Planta. 

4.- PLÀNOLS DE PROPOSTA 

23.P-01.- Planta general del conjunt monumental. 
24.P-02.- Planta final i circulacions 1. Castell. 
25.P-03.- Planta final i circulacions 2. Castell. 
26.P-04.- Planta final i circulacions. Zona hàbitat, necròpolis i església  

de Santa Maria. 
27.P-05.- Etapa 1. Mesures d’urgència o de caràcter preventiu. 
28.P-06.- Etapa 2. Consolidació d’estructures del recinte jussà. 
29.P-07.- Etapa 3. Estabilització, reforç i consolidació estructural. 
30.P-08.- Etapa 4. Excavació, consolidació i restauració. 
31.P-09.- Etapa 5. Adequació a la visita. 
32.P-10.- Etapa 6. Hàbitat, necròpolis, entorn església i creu de terme. 1 
33.P-11.- Etapa 6. Hàbitat, necròpolis, entorn església i creu de terme. 2 
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PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
13-EI-12Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat

Alçat interior sud

Alçat interior nord

Alçat oest

13_EI_12



252 m

253 m

0 2 m

PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
14-EI-13Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat

A

B

Alçat exterior

Alçat interior
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APARCAMENT
DE PONENT

TORRE

MURALLA
PONENT 1

MURALLA
PONENT 2

CUINA

MURALLA
PONENT 3

BESTORRE
PONENT

MURALLA SUD

MURALLA
CENTRAL

ÀMBIT 2

CAPELLAÀMBIT 1
ÀMBIT 3

ÀMBIT 4

ÀMBIT 5
EDIFICI ANNEX A
LA CAPELLA

SALA

LATRINES

PORTA

COS DE GUARDIA

ÀMBIT H

BESTORRE
LLEVANT

ÀMBIT B

ÀMBIT A

CAMÍ D'ACCÉSREBOST

ÀMBIT C

ÀMBIT D

ÀMBIT E

ÀMBIT F

ÀMBIT G

PATI
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HÀBITAT
MEDIEVAL

NECRÓPOLIS

ESGLÉSIA DE
SANTA MARIA

ANTIGA
RECTORIA

CAMÍ D'ACCÉS
AL CASTELL

CAMÍ D'ACCÉS
DES DE
L'APARCAMENT
DE LLEVANT

CAMÍ CAP AL
MAS DE CAN
SALA DE BAIX

CAMÍ

CARRETERA
BV-2007



Segle IX-XI

Cronologia

Segle XIII
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Segle XVI

Segle XVIII

Segle XIX

Segle XVII

PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
21-CR-01Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat
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PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
23.P-01Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

ESGLÉSIA DE
STA. MARIA DE CERVELLÓ

CREU DE TERME

CASTELL DE CERVELLÓ

ZONA D'HÀBITAT
CONEGUDA

NECRÒPOLIS

Aparcament de Llevant

Aparcament
de Ponent



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
24.P-02Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent

Camí d'accés des de ponent

Camí d'accés des de l'església
de Santa Maria de Cervelló

Porta d'accés Sud
al recinte jussà

Porta d'accés Central
al recinte jussà

Capella del castell

Sala

Pati

Carretera de
Santa Maria

Quiosc d'informació
i WC



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Llevant

Camí d'accés des de l'església
de Santa Maria de Cervelló

Porta d'accés Sud
al recinte jussà

Sala

Pati

Quiosc d'informació
i WC

Barrera per vehicles

Camí d'accés a l'església de
Santa Maria de Cervelló
que admet vehicles ocasionalment

Carretera de Santa Maria

25.P-03

308704pdPROPOSTA



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat

Camí d'accés a l'església de
Santa Maria de Cervelló
que admet vehicles ocasionalment

Camí d'accés al Castell

Camí d'accés al Castell
i a la zona d'hàbitat

Zona d'hàbitat
coneguda

Església de
Sta. Maria de Cervelló

Antiga rectoria

Necròpolis

26.P-04

308704pdPROPOSTA

Camí cap a
Can Sala de Baix

Accés cap a l'església
de Sta. Maria de Cervelló

Camí que passa
per la necròpolis

Castell de Cervelló



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
27.P-05Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent
ZONA D'ACOPI DE PEDRA

Capella del castell

- Repàs de paraments

ETAPA 01. MESURES D'URGÈNCIA O DE CARÀCTER PREVENTIU

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantesExcavació arqueològica

Formació de rampa d'accés



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
28.P-06Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent
ZONA D'ACOPI DE PEDRA

Sala

- Repàs de paraments

ETAPA 02. EXCAVACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'ESTRUCTURES DEL RECINTE JUSSÀ

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantesExcavació arqueològica

Rampa d'accés
Desmuntatge estructura

Àmbit H

Muralla Sud

Muralla de
Ponent 3

Capella del castell

Coberta de la Capella del castell

Muralla
Central



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
29.P-07Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent
ZONA D'ACOPI DE PEDRA

- Repàs de paraments

ETAPA 03. ESTABILITZACIÓ, REFORÇ I CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantesEsbrossada i tala de pins

Rampa d'accés
Estabilització geotècnica

Àmbit A

Nou camí des de l'aparcament de ponent

Àmbit B

Àmbit D

Àmbit C

Latrines

Consolidació estructural de la base dels murs

Torre

Muralla
de
Ponent 1



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
30.P-08Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent
ZONA D'ACOPI DE PEDRA

- Repàs de paraments

ETAPA 04. EXCAVACIÓ, CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantes
Rampa d'accés.
Es retirarà en finalitzar l'Etapa 4

Àmbit A

Nou camí des de l'aparcament de ponent

Àmbit B

Àmbit D

Àmbit C

Latrines

Àmbit E

Àmbit F

Àmbit G

Cos de
Guàrdia

Bestorre
de Llevant

Bestorre
de Ponent

Àmbit 4

Muralla
de Ponent 2

Excavació arqueològica

Pati



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

Aparcament
de Ponent

Camí d'accés des de ponent

Camí d'accés des de l'església
de Santa Maria de Cervelló

Porta d'accés Sud
al recinte jussà

Porta d'accés Central
al recinte jussà

Capella del castell

Sala

Pati

Carretera de
Santa Maria

Quiosc d'informació
i WC

31.P-09

- Repàs de paraments

ETAPA 05. ADEQUACIÓ A LA VISITA

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantes

Àmbits interiors
Nou camí des de l'aparcament de ponent

Espais de circulació exteriors Element de museografia



PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
Desembre 2018Cervelló - Baix Llobregat

Camí d'accés a l'església de
Santa Maria de Cervelló
que admet vehicles ocasionalment

Camí d'accés al Castell

Camí d'accés al Castell
i a la zona d'hàbitat

Zona d'hàbitat
coneguda

Església de
Sta. Maria de Cervelló

Antiga rectoria

Necròpolis

32.P-10

308704pdPROPOSTA

Camí cap a
Can Sala de Baix

Accés cap a l'església
de Sta. Maria de Cervelló

Camí que passa
per la necròpolis

Castell de Cervelló

- Repàs de paraments

ETAPA 06. HÀBITAT, NECRÒPOLIS, ENTORN ESGLÉSIA I CREU DE TERME

- Consolidació de coronaments
- Segellar superficialment. (evitar entrada d'aigua)

- Eliminació de plantesCamins de circulació

Element de museografia - Esbrossada i tala d'arbustos
- Tala de pins blancs
- Neteja arqueològica de les restes

ZONA D'HÀBITAT
- Esbrossada i tala d'arbustos
- Tala de pins blancs
- Neteja arqueològica de les restes

NECRÒPOLIS

ENTORN ESGLÉSIA
Excavació arqueològica
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PLA DIRECTOR DEL

DEL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CERVELLÓ
33.P-11Desembre 2018

308704pdPROPOSTA

Cervelló - Baix Llobregat

ESGLÉSIA DE
STA. MARIA DE CERVELLÓ

CREU DE TERME

CASTELL DE CERVELLÓ

ZONA D'HÀBITAT
CONEGUDA

NECRÒPOLIS

Aparcament de Llevant

Aparcament
de Ponent

ZONA D'HÀBITAT
PER INVESTIGAR

ETAPA 06. HÀBITAT, NECRÒPOLIS, ENTORN ESGLÉSIA I CREU DE TERME

Camins de circulació ZONA D'HÀBITAT NECRÒPOLIS
- Adequació urbanística de l'entorn
CREU DE TERME
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