
DELS ORÍGENS A L’EDAT MITJANA
Diversos vestigis d’època ibèrica (segle IV aC) trobats 
a diferents indrets del municipi de Pineda (al turóde 
Montpalau i a prop de Mas Castellar) testimonien el 
poblament del terme des d’èpoques remotes. 
Els assentaments ibèrics són força nombrosos a tot el 
Maresme, poblat per la tribu dels Laietans, el territori 
de la qual ocupava tota la franja  litoral des del riu 
Llobregat  fins a la Tordera.; els seus habitants es 
situaven en petits promontoris allunyats de la costa.
L’intens procés de romanització de la comarca a partir 
del segle  I aC  conduí a la progressiva ocupació de la 
zona costanera, on aparegueren nombroses vil·les ben 
comunicades a través del brancal de la Via Augusta, 
que cinduïa fins a Barcino (Barcelona). 

Després de l’ocupació àrab , a partir del segle IX, el 
terme de Pineda formava part d’una gran 
demarcació que anava des de la Tordera a Caldes 
d’Estrac. A partir del segle XI apareix en la 
documentació el castell de Montpalau que , 
juntament amb el castell de Palafolls, es repartia la 
jurisdicció de l’Alt Maresme.
Les terres de Montpalau , en bona part despoblades 
ocupaven un extens territori que comprenia les 
parròquies d’Arenys, Sant Iscle de Vallalta, Sant 
Cebrià de Vallalta, Hortsavinyà, Vallmanya i una 
gran part de Sant Pere de Riu i de Santa Maria de 
Pineda. Durant el segle XII, la senyoria superior del 
castell de Montpalau era en mans de la poderosa 
família dels Cabrera, que la va mantenir fins al segle 
XVI.
Pel que fa a la parròquia de Pineda, que en aquells 
moments comprenia el que avui són Calella i Santa 
Susanna. Sabem que l’església de Santa Maria va ser 
consagrada l’any 1079. Durant aquells època no 
existia un nucli agrupat de poblament, només alguns 
masos dispersos al sector interior del terme.

L'alta edat Mitjana

A Pineda de Mar, trobem restes d’una important vil·la 
romana al mas de Can Roig, on desembocava el llarg 
aqüeducte, quatre arcades de la qual són encara prou 
visibles molt a prop de Can Cua.

Mapa del Regne dels Cabrera.

Dibuix del Castell de Montpalau a Pineda de Mar.



Cap a la fi del segle XIII comencen a construir-se a 
prop de l’església  les primeres cases, que formaran un 
carrer únic a l’entorn del camí Ral, l’antiga via romana 
que, paral·lela a la costa, arribava fins a la ciutat de 
Barcelona. Aquest primitiu nucli urbà era conegut amb 
el nom de la Pobla de Sa Buada. El 1338, el vescomte 
Bernat II de Cabrera atorgà carta de poblament a 
l’entorn del mercadal  que poc abans havia estat 
concedit pel rei al sector de Capaspre( Calella ). Això 
donaria lloc al naixement de la vila de Calella, que cap 
a l’any 1400 va esdevenir seu de la batllia i centre 
administratiu de la rodalia.

La població va anar creixent durant el segle XV, a la fi 
del qual el que avui és el terme de Pineda comptava 
amb 49 focs ( o llars), 32 de les quals conformaven el 
nucli de Sa Buada.

El creixement urbà de Pineda continuà lentament durant 
el segle XVI, quan s’edificà l’actual Plaça Catalunya i 
un tram del camí de Mar, obert a finals del segle XV. A 
partir del segle XVIII, un cop finalitzada la guerra de 
Successió el 1714, Pineda, com tota la resta del país, 
assolí un notable creixement demogràfic, l’activitat 
bàsica seguia essent l’agricultura, fonamentada per la 
producció del vi i el blat.

EL NAIXEMENT DE LA VILA

L'edat Moderna

Nucli urbà de Pineda de Mar, 1856
Fons: Arxiu Municipal de Pineda de Mar.

Creu de terme desapareguda de l’església (1920)
Fons: Institut Amatller d’Art Hispànic.



ELS ATACS CORSARIS A PINEDA 
Durant els segles XV i XVI sovintejaven els atacs del pirates i corsaris turcs i 
barbarescs a poblacions de la costa, que motivaren la construcció de 
nombroses torres de defensa i la fortificació de l’església .
El pirata era un lladre de mar que navegava de manera il·legal amb la 
intenció de robar tot el que podia i que li convenia; fins i tot, de captivar les 
persones per obtenir esclaus, o rescats a bon preu.
Una inscripció a la llinda del portal de l’església de Pineda, fa referència al 
cruent atac sofert per la població l’1 d’Agost de 1545, per part de corsaris 
turcs capitanejats pel famósDragut..

“A 1 d’agost de MDLV a punta d’alba, XI galiotes de turchs
posaren la gent en la plage; cremaren les portes de la sglesia e 
moltes cases, e mataren e captivaren LXX animas, pujant fins a 
casa de Palau. A migjorn se tornaren enbarcar. Per reparo dels
poblats s’es fortificada sta sglesia de Pineda” Retrat del corsari Dragut.

Rectoria Vella de Pineda de Mar.
Fons: Fidel Fita d’Arenys de Mar.

Cos afegit al segle XVIII al temple de Pineda de Mar.



ELS SEGLES XIX I XX

Pineda va patir, com la major part del 
país, les conseqüències des diversos 
esdeveniments bèl·lics esdevinguts al 
llarg del segle XIX. Durant la Guerra del 
Francès, va ser cremada l’església i el 
1873, en plena guerra carlina un escamot 
va incendiar gran part del poble. És en 
aquest mateix moment , també en que 
arriba el ferrocarril a la vila.
Durant la segona meitat del segle XIX i 
les primeres dècades del segle XX, 
Pineda va creixent poc a poc en direcció
al Mar fins a enllaçar am el Raval de 
Mar. és a partir del darrer terç del segle 
XVIII que algunes antigues cases del 
nucli antic són substituïdes per nous 
edificis de planta baixa i dos pisos, 
caracteritzats per les façanes simètriques, 
amb balcons i finestrals de llinda recta i 
una marcada austeritat decorativa. 
Podem trobar exemples al carrer 
Ciutadans o al carrer Major.
Tanmateix, és al sector del primer 
eixample urbà on podem admirar les 
mostres més reeixides de l’arquitectura 
sorgida al llarg d’aquells anys. Trobem 
molts exemples al carrer de Mar, on es 
podem veure diversos edificis 
d’estiuejants .

Poblenou
El barri del Poblenou va néixer al segon 
decenni del segle XX, com a resultat de 
la manca d’espai a la ciutat de Calella. 
L’expansió de la indústria tèxtil al 
Maresme provocà l’arribada 
d’immigrants durant els anys cinquanta i 
seixanta de diferents llocs de Catalunya, 
especialment de les comarques gironines, 
i de les primeres onades d’andalusos i 
murcians. En resultar insuficient el terme 
municipal de Calella, s’instal·laren als 
terrenys que avui ocupen el barri del 
Poblenou.
El nou barri va créixer en dos sectors 
oposats, per una banda el Carrer garbí, 
paral·lela a la carretera Nacional II, i per 
altra al Carrer Ponent.

El mot Ponent s’ha utilitzat per a 
designar tot el barri del 
Poblenou, nucli urbà situat a la 
part occidental del terme de 
Pineda, per a diferenciar-lo del 
nucli urbà inicial situat a l’est 
del terme
Pel que fa a les cases del carrer 
Ponent, l’any 1925 el veí de 
Calella Fermí Gual i Verdura 
presentà a l’Ajuntament una 
sol·licitud de parcel·lació d’un 
terreny de la seva propietat, el 
projecte va ser aprovat. El 
terreny s’estenia des de l’actual 
carrer de la Selva fins al Passeig 
Marítim. 

La forma de la parcel·la era de 5 
metres de façana per 25 metres 
de profunditat, que donava a 
l’habitatge la denominació de 
casa de cos o “casa barata” de 
planta baixa. Aquestes cases van 
ser ocupades per molt veïns de 
diferents procedència, i avui dia 
en resten pocs exemples de 
“cases barates” al carrer Ponent 
mantenint la seva estructura 
original. 

Les “cases barates” són doncs un 
exemple i un símbol del naixement 
i creixement d’un barri que dia a 
dia ha anat creixent fins arribar a 
ser un nucli de població molt 
important per a la ciutat de Pineda 
de Mar.

Carrer del Mar de Pineda de Mar.

Monument a la immigració del sud 
d’Espanya que s’establí a Poblenou a 
partir dels anys 60’.



OFICIS TRADICIONALS DE PINEDA

Fins fa poc l’agricultura havia estat la 
principal activitat econòmica de Pineda. 
Amb els anys, el clima i l’entorn van 
deixar de ser determinants per a 
l’agricultura; la introducció de noves 
tècniques va permetre conrear cultius 
més variats i ampliar al zona de regadiu, 
i per altra banda, augmentar la 
productivitat.
Al segle XVIII es parla de Pineda com 
una de les principals productores de vi 
del Maresme. S’exportava una gran 
quantitat de vi i aiguardent de la comarca 
a Amèrica, principalment a les Antilles. 
Però al indústria del vi va patri un fort 
revés amb la fil·loxera. L’any 1882 la 
plaga que procedia del nord d’Europa va 
penetrar al Maresme i  els estralls sobre 
el cep autòcton van ser irreparables, tant 
que el va dur a l’extinció.
Al cap de pocs anys al 1891, una gran 
gelada va matar tots els tarongers del 
Maresme, que fins aquell moment havien 
ocupat un lloc important en la producció
local agrícola.
Amb l’endinsament al segle XX, la 
sortida d ela crisi es confirmava. Els 
camps es van refer amb les plantacions 
de patates primerenques, d’enciams i 
tomàquets.. les vessants de Montpalau, 
de Gràcia i de Sant Pere, sembrades de 
noves vinyes,e s convertiren en paisatges 
ben peculiars quan es feia de nit i els 
treballadors del camp encenien fogueres 
per a escalfar-se i aprofitar per a fer el 
darrer mos del dia. L’any 1905 la 
població dedicada al camp equivalia al 
60% dels qui declaraven tenir un ofici.
Tot i les destrosses que la fil·loxera va 
causar a Pineda i a la comarca, encara es 
treballava la vinya i en l’Anuario
Comercial de Españade l’any 1935 
trobem una llarga llista de recol·lectors 
de vi a la vila.

La Pagesia

1.Recol·lecció de patates a la masia de Can
Ballester.

2.Tallant raïms a la vinya del Mar (1895).

3.Etiqueta del vins i caves de Llorens-Ros a 
Pineda de Mar (1923-1934)

1

2

3



Francisco de Zamora parla dels pescadors de 
Pineda en el seu Diario de 1790. La pesca era la 
segona activitat econòmica de la vila amb molta 
diferència en el nombre de treballadors en 
relació amb qui es dedicava al camp. El cronista 
fa un intent de descriure-la flota pinedenca
d’aquest final del segle XVIII; “ De matrícula 
hay 100 hombres. Se fabrica en ella (la vila) de 
tanto en tanto algún buque de unas setenta
toneladas. Hacen el tráfico cuatro buques, uno
de 60 toneladas y tres de a cuatro; de pesca hay
22.”
El 1790 Carles III deixa lliure als catalans el 
comerç ultramarí, i fins gairebé el 1870 no 
s’esdevé la màxima activitat a les drassanes 
catalanes, que acostumaven a ser petites i 
repartides en molts pobles, no comptaven amb 
grans infraestructures, treballaven a prop de la 
sorra amb una vela que els feia de paravent i 
utilitzaven les eines imprescindibles .L’any 1927 
es fundà la Cooperativa de Pescadors La 
Fraternal, que feia les funcions d’assessorament 
i cobria amb assegurances relatives als 
pescadors. La cooperativa no disposava de cap 
seu i de patrimoni només tenia la caseta del plaer 
i la maquinilla (estri mecànic que servia per 
llevar les nanses, els palangres i l’art 
d’arrossegament).
De les arts tradicionals, n’hi ha que encara es 
mantenen, com les d’arrossegament (el bou), la 
teranyina, el sardinal, les gàbies per al marisc, el 
palangre...
Les formes de venda han canviat molt des que es 
feia la subhasta del peix i la mateixa sorra de 
“duro en duro”. La imatge pintoresca de les 
dones dels patrons empenyent el carretó pels 
carrers i cridant “Dones de peix!”, fa temps que 
és d’arxiu.
El barri mariner, al raval de Mar, va anar 
creixent com a nucli separat de la resta del poble. 
De les cases dels pescadors se’n deien cuines, 
eren habitatges de dimensions reduïdes, tenien 
dues plantes i a la part posterior un petit hort.

La Pesca
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Pescadors recollint una barca (1922)
Fons:Arxiu Municipal de Pineda de Mar.

Bous arrossegant una barca a la platja de Pineda (1902)
Fons: Arxiu Municipal de Pineda de Mar.



“Son poco aplicados en el comercio pero es muy abundante en frutos y frutas”deia Francsico de Zamora dels comerços 
de Pineda l’any 1790. Probablement amb aquestes paraules el cronista es referia a que el comerç a la vila no tenia la 
vistositat o dedicació que tenia en altres pobles del voltant. A finals del segle XVIII hi havia dotze botigues on es venien 
diferents articles al detall, segons la crònica.
A Pineda es podien trobar botigues d’ultramarins, comestibles i adrogueries que eren punts de venda poc especialitzats, i 
s’hi podia adquirir els queviures i estris més elementals per a la subsistència familiar: Ca l’Enrica, Can Marquès, Can
Noguera...
Les fleques eren nombroses a la vila a l’any 1905 n’hi havia quatre als carrer Major i dues més al carrer de Sant Antoni.
De carnisseries i de “tienda expendedora de carnes frescas”només en trobem una Can Lari al carrer Ciutadans i que més 
endavant s’aniria ampliant.
L’any 1925 ja trobem una certa especialització en els comerços. Passàvem dels dos mil habitants a l’import global de la 
matrícula industrial s’havia multiplicat per sis només en cinc anys. Es notava la pujança econòmica tant en les 
exportacions agrícoles om en l’expansió industrial. Les condicions de treball continuaven essent molt dures: jornades que 
no baixaven de les deu hores, sis dies a la setmana. Però si entrava més d’un sou a la família, disposava de fons per 
renovar el més elemental i poder viure d’una manera més digne.

El 1935 va passar en plena efervescència. Era 
de trànsit entre una època en què tot estava 
encara per a fer i una altra en què semblava 
que ja no quedava futur. L’agitació i 
l’activitat social també es notava en el 
registre industria: apareix el Cafè de la 
Joventut Catalanista, seu de la Lliga, al carrer 
Remences, 7 (actual carrer Antoni Doltra). 
I per últim, a Can Sanet, en Joan Aragonès 
regentava un lloc de venda de benzina als 
vehicles que ja començaven a aparèixer per 
Pineda de Mar.
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El Comerç

Parades de carn i peix a la Plaça de Catalunya (1912)
Fons: Rosa Illa Serra.

Joan Martí Martori amb el seu carro de queviures (1912)
Fons: Rosa Illa Serra.



Temps enrere les randes de coixí havia 
estat matèria que aprenien les nenes a 
l’escola. Es podia considerar un ofici, tot 
i que les dones s’hi dedicaven per a 
distreure’s i a la vegada ajudar a 
l’economia familiar.
Es diu que els petits obradors de 
puntaires són la llavor dels futurs 
teixidors tèxtils. Però tot això quedava 
encara molt lluny quan les dones de la 
comarca es trobaven per a fer puntes. Era 
el treball que segui la jornada, un cop les 
feines de la llar eren enllestides, els fills 
atesos i, també,és clar, quan sobrava mà
d’obra al camp.
Ara es considera artesania i les puntaires 
han esdevingut una imatge de postal, 
assegudes al llindar de la casa i ocupades 
a garbellar els boixets.
L’origen de les puntes de coixí es 
remunta al segle X, però al segle XVIII 
va ser quan a Catalunya es va estendre 
més aquesta tècnica de treball 
relacionada amb l’ornamentació. Es van 
crear tallers a petita escala, principalment 
a l’àrea de Malgrat, Arenys, Tordera, 
Mataró i Pineda.
La majoria de les puntes eren de fil, però 
també se’n feien de cotó, llana i seda 
blanca o negre. El moviment bàsic que 
feia aquella punta tant peculiar era la 
volta i la creu. Va arribar a ser molt 
cotitzada i s’enviaven moltes canes cap a 
Amèrica.
Amb els anys, les puntaires i el so tan 
característic dels boixets van 
desaparèixer dels carrers de Pineda. I ara 
només ens queden algunes mostres i 
fotografies d’aquell ofici tan artístic i 
apassionant que va tenir molt de renom a 
la nostra vila.
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Puntaires

Puntaires al carrer Justícia
Fons: Josep Maria Juli Batallé.

Puntaires al carrer de Mar                      Francisca Flaquer, fent Puntes (1935)
Fons: Anna Pascual Planes                     Fons: Joan Pujades.



La massificació industrial de la confecció
no arribaria al seu punt àlgid fins al 1920, 
on un 60% de la població del Maresme 
es dedicava al gènere de punt. La 
construcció de naus industrials va 
desfigurar l’aspecte més tradicional i 
rural de la zona.
La Primera Guerra Mundial havia estat 
determinant en aquella expansió tèxtil. 
Mentre va durar el conflicte bèl·lic, la 
demanda de mitjons i roba per als soldats 
que eren al front va ser prou sòlida i 
constant com per a que els industrials 
acumulessin el capital suficient per a 
invertir en noves fàbriques i obrir nous 
mercats. Així doncs a Pineda l’any 1935 
trobem censats 228 treballadors de 
gènere de punt.
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El gènere de punt
L’any 1797 ja trobem a Pineda sis 
fàbriques de mitges de cotó, tres fàbriques 
de teixits de lli i una de vels i teixits de 
seda. És evident que no eres factories com 
les que coneixem avui dia, sinó que eren 
petits tallers artesanals de dimensions 
familiars, llavor d’una incipient indústria 
tèxtil que, més tard, a la nostra comarca, 
creixeria de forma excepcional i 
s’especialitzaria en el gènere de punt.

Cal destacar que tot i l’esclat 
industrial a Pineda, la mà
d’obra de les fàbriques no va 
sobrepassar la que es dedicava 
al camp, però si que en poc 
temps, es va convertir en la 
segona ocupació en nombre de 
treballadors, a molta distància 
de la resta d’oficis.
A pesar de la frenètica activitat 
industrial,

Pineda va quedar en segon terme 
davant de la vitalitat industrial de 
Calella, Mataró o Blanes. 
La nostra població no va absorbir, 
ni de bon tros, tota la mà d’obra 
local ni la immigració que havia 
començat a instal·lar-se als barris 
de la Costa o de Ponent (actual 
Poblenou).

Fàbrica de gènere de punt dels fills de Genís Mayolas, al carrer Progrés, (1890)

Treballadores de Can Jané en plena jornada laboral.
Fons: Família Palau Martorell.

Dona filant (1920)
Fons: Montserrat Camps Casas.



Bandoler llegendari del segle XVIII, conegut amb el 
sobrenom del Mariner, actuà en les comarques  situades 
entre Barcelona i la frontera francesa. Fou introduït al 
món del bandolerisme per un oncle seu. Pau Gibert
actuava amb una banda formada entre d’altres per 
l’Escabeiat, en Cua Llarga, el Musicot i en Poca Roba, 
que sembraren el terror en els termes de Calella, Pineda 
de Mar, la Cellera de Ter (Gironès), Anglès, Amer i tota 
la zona de l’Empordà fins arribar a la Catalunya Nord. 
L’any 1779 era considerat un perill públic i fou 
empresonat dues vegades, de les quals en fugí.
Finalment ell i la seva banda van ser capturats l’any 
1782, any en què fou condemnat a la pena capital. Un 
cop executada la pena, el cap i la mà dreta de Pau 
Gibert foren exposats a la via pública durant uns dies, 
tancats a dins d’una gàbia lligada a la part superior d’un 
pal.

Josep Bertomeu i Font es va llicenciar en medicina a l’universitat
de Barcelona l’any 1896
L’any 1898, poc després de finalitzar el servei militar es va 
establir a Pineda, on va conèixer a Carme Garriga, amb la qual es 
casà l’any 1900. el 16 de setembre del mateix any l’ajuntament de 
la vila l’anomenà metge municipal.
Des de la seva arribada a Pineda, Bertomeu va freqüentar els 
ambients catalanistes. El mes de desembre de 1907 va ser escollit 
vicepresident del Centre Nacionalista de Pineda de Mar, que pocs
anys abans s’havia adherit a la Unió Catalanista.
Josep Bertomeu va exercir com a metge de capçalera de Pineda i 
inspector municipal de sanitat fins pocs anys abans de morir, tot i 
que des del mes de gener de 1927 patia una malaltia que li impedia 
poder visitar els malalts fora de la seva consulta.
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Pau Gibert (Pineda de 
Mar 1782) Bandoler

Josep Bertomeu i Font (Sabadell 3-III- 1874- Pineda de 
Mar- 1953.) Metge.



L’any 1899 va establir la seva residència a Barcelona, on 
finalitzà el batxillerat i va fer els estudis universitaris, 
l’any 1900 s’afilià a la Lliga de Catalunya i va 
començar a freqüentar l’Ateneu Barcelonès on assistia a 
les tertúlies de Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, 
Santiago Rusiñol i Prat de la Riba
Un any més tard va conèixer en els ambients 
universitaris a Sara Llorens, germana del seu amic Joan, 
amb la qual contrauria matrimoni l’any 1907 a 
l’Argentina. A partir de 1910 establirien la seva 
residència a Can Carreras ( Pineda de Mar).
L’any 1908ç, Serra i Moret s’adonà dels problemes que 
patia la vila i decidí presentar-se a les eleccions 
municipals encapçalant la candidatura catalanista. La 
seva formació intel·lectual i la facilitat de paraula que 
tenia van fer que cada dia fos més popular a la ciutat. Al 
gener del 1912 començà la seva trajectòria com as 
regidor d’Hisenda, Foment i Ensenyament de la ciutat.
Manuel Serra i Moret va fe runa tasca molt important a 
Pineda, especialment els primers anys del mandat, ja que 
va dotar a la població dels serveis més necessaris. 
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Manuel Serra i Moret ( 
Vic, 9-V-1884 – Perpinyà, 
29- VII- 1963). Polític i 
Escriptor.

Es van poder finalitzar les obres de les escoles 
municipals, es van reformar l’ajuntament, es va 
construir la Biblioteca Popular i el nou cementiri. A 
nivell urbanístic, va encarregar la planificació dels 
carrers i places de la població a l’arquitecte Isidre Puig 
i Boada i, a nivell social, va formar el Patronat de la 
Vellesa, que recaptava fons per ajudar a la gent gran de 
Pineda. La tasca social fet per Serra i Moret a Pineda i 
comarca va merèixer que l’Institut Nacional de Previsió
li atorgués la medalla de plata de la Previsió.
l’any 1950 assumia el càrrec de president del Parlament 
de Catalunya, després d’haver sigut ministre de la 
República.

Manuel Serra i Moret posant la primera pedra de la 
Biblioteca Popular de Pineda de Mar. (1920)
Fons: Arxiu Municipal de Pineda de Mar.



Filla d’una família pinedenca que es va establir 
a l’Argentina a mitjans del segle XIX. L’any 
1885, va retornar amb la seva mare i germans i 
es va establir a Pineda, i posteriorment a 
Barcelona, on va estudiar al Conservatori, a 
l’Escola de Belles Arts de la Llotja i a l’Escola 
d’Institutrius on va establir una estreta amistat 
amb el pedagog i folklorista Rossend Serra i 
Pagès, director de la Biblioteca Folklòrica 
Catalan i un dels fundadors de l’Arxiu 
d’Etnografia i Folklore de Catalunya, amb qui 
va col·laborar en diverses tasques de recerca.
A Barcelona va conèixer a Manuel Serra i 
Moret amb el qual es casà l’any 1908 a 
l’Argentina.
Durant la seva estada a Pineda va impulsar 
activitats socials i culturals, entre les quals, 
destaca el Patronat Local d’Homenatges a la 
Vellesa, fundat l’any 1915, ion es feren 
adaptacions d’obres teatrals.
Sara Llorens va tenir una participació decisiva 
en la creació de la Biblioteca Popular, 
juntament amb el seu marit Serra i Moret que 
en aquella època era l’alcalde de la ciutat.
Va publicar en diferents revistes i va iniciar la 
seva tasca de recerca l’any 1902, en què va 
començar a aplegar les cançons  populars que 
formarien el volum El cançoner de Pineda, 
publicat l’any 1931.
L’exili que va patir com a conseqüència de la 
Guerra Civil va impedir l’edició del Rondallari 
de Pineda, un recull de  147 contes que s’havia 
de publicar l’any 1936. un altre dels projectes 
que no es va arribar a realitzar va ser l’edició
del Llegendari, un aplec de relats de Pineda de 
rondalles de caire religiós.

Quan el folklore viu de terra ferma

Dansa, fidel als avis,

Al bell mig de la plaça engalanada.

La dolça salabror de Mediterrània,

Els tossals de terra endins,

El refilet dels flabiol carena eterna,

I el cant de la filadora

-O és un puntaire?-

Que treballa enfeinada al cancell;

Tots, rebrollen dins els fulls esgrogueits

pel pas del temps,

Pel prosseguir de la història.

Llavors, l’esguard malencoliós,

S’adona del joiell ben escrit.

Encarat a Pineda des de les flames

Folles i enjogassades del Maresme,

Esberla les pedres ermes de l’òblit.

Reneix a cada toc de tenora

Aquell vell i encisat esperit

De país lliure que pacient recorda:

Les sardanes que a la plaça puntegen

Les gentils cançons que ha descrit.

PERSONATGES DE PINEDA

Sara Llorens i Carreras. (Lobos, Argentina, 5-XI-1881 
– Perpinyà, 17- IV- 1954). Escriptora i folklorista.

Sara Llor
Poema del Cançoner de Pineda de Mar



Finalitzà els estudis d’arquitectura el 8 de maig 
de 1915, aquell mateix any l’alcalde de Pineda 
de Mar, Manuel Serra i Moret, li encarregà el 
projecte del nou cementiri municipal, que seria 
un dels primers treballs professionals que 
realitzaria. D’aquesta manera va iniciar la seva 
relació professional amb la vila de Pineda, que 
tindria continuïtat amb nous encàrrecs, com la 
reforma de l’Ajuntament (1917) i la redacció
del projecte inicial de la Biblioteca Popular.
Una de les tasques més importants que Puig i 
Boada va fer a la població va ser el primer 
projecte d’Ordenació que determinava les 
alienacions i amplades dels carrers i places. 
Aquest projecte s’encarregà l’any 1919 i 
s’aprovà l’any 1922, i va permetre que 
l’eixample del nucli urbà creixés d’una forma 
racional i no de manera improvisada com era 
habitual en l’època. El 15 d’agost de 1935 
l’ajuntament li encarregà la construcció del 
mercat municipal, però l’esclat de la Guerra 
Civil en va aturar la construcció.

PERSONATGES DE PINEDA

Isidre Puig i Boada 
(Barcelona, 20-IV-1891 –
13- VII-1987). Arquitecte.

L’any 1948 va projectar la coronació del campanar 
de l’església parroquial de Santa Maria i va dibuixar 
els esgrafiats de l’altar major, de la capella de Sant 
Joan i de la façana principal, que havien patit greus 
desperfectes a causa de l’incendi que es fa provocar 
a l’església parroquial a l’inici de la Guerra Civil.
L’any 1946 va ser anomenat arquitecte diocesà del 
Bisbat d’Urgell i va dirigir les obres de construcció
de diverses esglésies de la zona. L’any 1968 dimití
del càrrec, i des de l’any 1950 es centrà fins la seva 
jubilació, en codirigir les obres de construcció del 
Temple expiatori de la Sagrada Família, obra 
projectada per Antoni Gaudí, amb qui va mantenir 
una estreta relació d’amistat des de 1914, fins al 
19265 en què va morir.
El 15 d’agost de 1984 va fer la darrera visita a 
Pineda amb motiu del 905è aniversari de la 
consagració de l’església parroquial de Santa Maria.

Cementiri Municipal de Pineda de Mar.

Isidre Puig i Boada (1930)



Espai d’interès natural, 
històric, cultural, 
econòmic i paisatgístic.
La Vall de la Riera de Pineda, aplega un gran 
nombre de valors natural, històrics,m culturals, 
econòmics i paisatgístics. És un espai que es 
troba vertebrat per la riera de Pineda, la tercera 
més important de la comarca pel que fa a la seva 
conca. La riera d’uns 11 km de longitud, neix 
ben a prop de la serra del Montnegre, i va 
encaixant el seu curs entre muntanyes i boscos 
que avui dia s’inclouen dins del Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor.el protagonisme dels 
conreus, hortes i alguna vinya, és un paisatge 
ben característic que ens recorda part del que ha 
estat i encara és el Maresme i el municipi de 
Pineda.
L’agricultura modernitzada de regadiu és el 
motor vital de la vall, i els antics masos que 
solquen els camps, ens recorda que és una 
activitat que es remunta força segles enrere.
Però el seu patrimoni no s’acaba aquí. S’ha 
d’afegir les restes del Castell de Montpalau; 
també les torres de defensa com la de Sant 
Jaume o la de Can Cànoves;: ermites com la de 
Sant Rafael o Sant Jaume o esglésies d’origen 
romànic com la de Sant Pere de Riu.
No ens podem oblidar de tots aquells elements 
arquitectònic que estan relacionats amb la riera i 
els aprofitaments de les seves aigües: el 
mil·lenari aqüeducte romà de Can Cua; molins 
fariners com el de Sant Jaume, l’anomenat “Pont 
del Diable”...
La riera apart d’aportar-nos tot aquest patrimoni, 
esdevé un veritable corredor natural verd entre 
la muntanya i el mar on encara podem trobar 
vistosos alocars i valuosos retalls de vegetació
de ribera amb la fauna que hi va associada.

LA VALL DE LA RIERA

LA VALL DE LA RIERA 



L’aqüeducte romà de Can Cua és la resta arquitectònica 
d’època romana més important de Pineda i tot un símbol 
per a la Vall de la Riera que ens evoca a un passat ben 
llunyà
Aquest construcció data de segle IIIdC i la seva existència 
s’ha de lligar a una de les nombroses explotacions 
agrícoles que apareixeran amb l’ocupació romana del 
Maresme, les conegudes vil·les romanes.
L’aqüeducte recollia les aigües de la riera de Pineda, tenia 
una llargada de 3,5 km. Durant el seu recorregut salvava 
quatre torrenteres, entre elles la de Can Cua, per aquest 
motiu calgué fer les arcades una part de les quals són les 
que podem observar avui dia.
L’aqüeducte arribava fins a una bassa ( o lacus) proper a 
la vil·la romana sobre la qual s’aixecà, segles més tard, la 
masia de Can Roig.

L’origen d’aquesta construcció és del tot incert, i 
tot i que el coneixem amb el popular nom del 
“Pont del Diable”, forma part d’una canal que 
s’aixecà per facilitar el pas de les aigües des d’una 
banda de la riera a l’altra.
En la construcció es superposen les restes de dues 
èpoques diferents. L’obra nova aprofità un canal 
més antic del qual en són perfectament visibles les 
dues parets paral·leles i el mur inferior.

Una nit que la riera baixava molt plena, una pagesa 
havia de travessar-la i no sabia com. Se li presentà
el diable i li prometé fer un pont i acabar-lo abans 
no es fes de di, si a canvi li donava l’ànima. La 
pagesa s’hi avingué, però més llesta que el diable, 
quan nomes faltava posar algunes pedres per acabar 
el pont, tirà una galleda d’aigua a un gall, que en 
sentir la fredor es posà a cantar. Els diables, a 
l’igual que els vampirs, només treballen de nit, i en 
sentir-lo, el diable cregué que es feia de dia i marxà
esperitat sense finalitzar el pont. Com que no va 
complir el seu compromís, la pagesa tampoc li va 
haver de lliurar la seva ànima, i pogué passar a 
l’altra banda de la riera tranquil·lament.

LA VALL DE LA RIERA

La llegenda del Pont del Diable

Aqüeducte romà de Can Cua: El Pont del Diable

Aqüeducte romà de Can Cua.



Al cim de la muntanya més 
representativa de Pineda de Mar, a 
259m. d’altitud, s’aixeca el castell 
de Montpalau, la jurisdicció
senyorial de la qual cobria un 
extens territori i que comprenia 
bona part de l’Alt Maresme, des de 
Sant Martí d’Arenys fins a Pineda i 
Hortsavinyà. És el que es coneixerà
com a baronia de Montpalau
inclosa dins el vescomtat de 
Cabrera.
El castell es troba documentat des 
de mitjans del segle XI. Els 
vescomtes de Cabrera retingueren 
el domini de la fortalesa fins al 
1574, possessió que fou venuda a 
Francesc de Montcada, marquès 
d’Aitona. Posteriorment, el 1756, 
passaria als ducs de Medinacelli
per via matrimonial.
De la fortalesa medieval ens han 
arribat alguns murs que defineixen 
un recinte de planta quadrada. Al 
centre del castell s’alçava la torre 
cilíndrica de l’homentatge; sembla 
ser que fou enderrocada durant la 
revolta dels pagesos remença vers 
el 1485.
Hi ha restes d’un segon recinte més 
modern de murs més gruixuts 
inacabats i que s’hauria construït 
cap al segle XV. Llavors és quan es 
considera que es va abandonar la 
fortificació. El castell incloïa una 
capella dedicada a Sant Miquel i 
documentada des del segle XII.

CASTELL DE MONTPALAU

Mur del Castell de Montpalau.

Vistes de Pineda des del Castell de Montpalau.



La torre de sant Jaume, adossada al Mas Castellar, és una de les 
moltes torres de defensa que van ser construïdes al llarg de tota la 
costa entre els segle XIV i XVII. Tal fou la densitat d’aquestes 
construccions que el litoral del Maresme seria conegut com la costa 
torrejada. Aquestes construccions eren les jstificacions de les 
recorrents incursions de corsaris turcs o barberescsi de pirates sense 
jusrisdicció. Per a prevenir-los, les torres feien la funció de guaita i de 
defensa, formant un sistema intercomunicat a través de senyals de fum 
o foc.
Les torres podien ser de planta quadrada o circular, aïllades o 
adossades a les masies. Eren coronades per marlets o matacans al 
voltatn del terrat. A Pineda a més de la torre de Sant Jaume, trobem al 
de la rectoria Vella i la de Can Cànoves, com a més significatives.

La masia de Ca Cànovas, al peu de Montpalau, és la 
que atorga una major personalitat a la Vall de la Riera 
de Pineda. Al seu interès històric s’afegeix el fet 
d’haver conservat íntegrament la seva estructura 
arquitectònica original.
Des conjunt d’edificis destaca la casa, datada de fnals
del segle XIV, adossada a la qual hi ha la torre de 
planta quadrada, de construcció posterior, i diversos 
cossos annexos: corrals de bestiar petit, estables de 
bestiar gran, graner...
Estructuralment és una masia amb coberta a dues 
vessants formada per tres crugies perpendiculars a la 
façana principal. Una de les laterals es perllonga amb 
un cos afegit, mon hi ha la torre, a la banda de la 
façana, i a l’altre té adossada una petita dependència a 
la part postrerior. El portal principal és de punt rodó, 
adovellat, amb una pedra ben treballada, de la mateixa 
manera que les llindesi els brancals de les finestres.
Un fet que atorga especial valor afegit al conjunt és la 
seva magnífica vinya, la producció de la qual ha estat 
incorporada a la Denominació d’Orígen dels vins 
d’Alella.

LA TORRE DE SANT JAUME

MASIA DE CAN C ÀNOVAS

Masia de Can Cànoves de Pineda de Mar.

Torre de defenbsa de Sant Jaume.


