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del nucli urbà,  amb la conseqüent millora de la higiene pública 
i  estalviant als vilatans anar a cercar l’aigua al mateix broll. A la 
dècada del 1460 arribaven les aigües de Martins fins a la vila, on 
brollaven mitjançant tres fonts públiques amb els seus corres-
ponents dipòsits, localitzades la primera a la vall de Capdevila 
(d’aquí el nom de la Font del Vall), la segona a la Fira i la tercera 
vora el portal major de Barcelona.

25 La torre del Botxí (segles xvii-xx). 
Construcció del s. XVII adossada a la muralla que
 servia per hostatjar el botxí dels ducs de Cardona 

quan aquest venia a la vila per exercir la seva feina. Funció que 
va mantenir fins al 1812, quan s’aprovà la Constitució de Cadis 
i s’aboliren els drets senyorials. 

26 L’arc de n’Aguilar (segles xiv-xx). 
Passatge sota cobert del carrer Major en el seu co-

mençament des del mercat. Documentat des del 1390, rebia 
aquest nom per la família propietària de la casa, Pere d’Aguilar 
i el seu fill Guillem, ambdós mercaders d’ofici. En el seu testa-
ment de 1377, Pere establí un llegat per finançar la construcció 
del portal major de l’església, situat just davant casa seva. 

27 Cal Fontdeví (segles xiv-xx).
Passatge sota cobert del carrer Major en la seva 
confluència amb el carrer Pujolet i del Convent, so-

bre el qual se situa l’habitatge que, des del s. XVI, fou residèn-
cia de les famílies Olzina, Font, Thomasa i, en darrer terme, els 
Eixalà-Maerschalk, juristes, ciutadans honrats de Barcelona 
i governadors generals del ducat de Cardona a finals del s. 
XVIII. La seva tipologia neogòtica respon a les reformes fetes 
per la família Serra, àlies Fontdeví, els anys 1950. 

28 Casa Combelles 
(segles xiv-xx).

Casal de la família homòni-
ma, nissaga de cuireters i 
blanquers oriünda de França 
que va assolir, al llarg del s. 
XVIII, la condició de negoci-
ants i rendistes benestants. 
La seva aparença actual res-
pon a les reformes fetes vers 
el 1793-94 amb la unió de 

les cases de mossèn Gabriel Abat i del notari Celdoni Thomasa 
(un dels quatre síndics que prestaren obediència a l’arxiduc Car-
les d’Àustria el 1705). Fill destacat d’aquesta casa fou Ramon 
Combelles Merli (Cardona, 1809 -† 1852), hisendat, metge d’ofici 
i home de tarannà liberal que va encapçalar en dues ocasions 
l’alcaldia de Cardona (1833-1834 i 1843-1844) enfront dels alça-
ments carlistes. 

29 Casa Malet (segles xiv-xx).
Casal d’època gòtica, residència de les famílies de 
mercaders Capdebocs i Vinyoles. El 1555, la casa va 

ser dividida i venuda en dues parts. Una d’aquestes va ser com-
prada l’any 1634 per Gabriel Malet, tresorer i administrador ge-
neral del ducat de Cardona i vegueria de la Segarra. L’any 1705, 
la casa restava a mans del seu nét Jeroni Malet, notari d’ofici i un 
dels quatre síndics de la vila que prestaren obediència a l’arxiduc 
Carles d’Àustria. 

30 Casal del cavaller Gibert (segles xiv-xx).
Casal dels Gibert, senyors i barons del Pujol de 
Planès (Montmajor, Berguedà), castlans de la Molsosa 

(Solsonès) i veguers de la Segarra pel duc de Cardona, entre al-
tres títols. Fills d’una nissaga de mercaders locals, es van enriquir 
entre el 1350 i el 1400 mercès als seus negocis i a la seva parti-
cipació en l’administració del comtat de Cardona. Aquesta va ser 
la seva llar fins al 1770, quan va ser dividida i venuda pels seus 
hereus. Posteriorment va encabir les presons ducals a la vila fins 
al 1827; i el 1857 va adaptar-se com a saló de ball, la Sala Nova, 
moment en què es va procedir a l’enderroc del pati gòtic amb 
claustre que guarnia el casal. Entre 1931 i 1932, una part del vell 
casal era comprat per la Caixa de Pensions que la va rehabili-
tar com a delegació local i seu de la biblioteca popular, segons 
projecte de l’arquitecte Agustí Domingo Verdaguer que li conferí 
l’actual fesomia neogòtica. 

31 La Fàbrica Gran (segles xv-xx). 
Casal que a la darreria del s. XV fou la residència
 urbana de l’abat de l’església canonical de Sant Vicenç 

del castell, Joan Conill. L’any 1703 va pertànyer a Gabriel Salvat, 
escrivà de les Salines. I va ser aleshores, en el decurs de la Guer-
ra de Successió, que la casa va tenir un protagonisme notable 
com a residència a la vila de Manuel Desvalls, el governador del 
castell. L’any 1793, la casa era comprada per Manuel Flotats, un 
destacat negociant local qui, juntament amb Salvador Pallerola, 
de la Seu d’Urgell, encabí aquí la seva nova fàbrica d’indianes 
sota el nom social de Manuel Flotats y Cia, i amb el sobrenom 
popular de la Fàbrica Gran. Va ser l’escenari de les innovacions 
introduïdes per Flotats i Pallerola en els primitius processos de 
mecanització de les filatures com a preludi de la industrialització 
de la Catalunya Central. En una darrera fase, abans de convertir-
se en habitatge particular, va servir com a fàbrica de pastes. 

32 El portal major de Sant Miquel de Capdevila (segles 
xiv-xx).
Restes de l’antic portal major de Capdevila, també ano-

menat de Sant Miquel, per l’oratori amb la imatge d’aquest sant 
que es venerava sobre la portalada. Amb una única torre lateral, 
custodiava l’accés dels camins que menaven fins a Cervera i la 
Segarra en direcció a Lleida. Aquí fou per on van entrar, el dia 17 
de novembre de 1711, les tropes francoespanyoles del duc de 
Vendôme que, un cop guanyada la vila, van establir el setge sobre 
la fortalesa. El portal va ser enderrocat juntament amb l’oratori 
l’estiu de 1936, en l’esclat de la Guerra Civil. 

33 La plaça i font del vall
L’any 1447 el comte Joan Ramon Folc II de Cardona va 
cedir les aigües de la font de Martins (situada a l’extrem 

occidental de la vila, a poc més d’un quilòmetre) als habitants de 
la vila perquè fossin conduïdes fins al nucli urbà. Això va possi-
bilitar la canalització i la conducció de les aigües fins a l’interior 
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CENTRE CARDONA MEDiEvAL

Situat a la plaça de la Fira, just davant de l’Ajuntament, 
aquest centre facilita la interpretació de la vila i el seu centre 
històric. S’ofereixen activitats diverses i un itinerari guiat pel 
nucli antic. També s’hi pot veure l’audiovisual “Els Cardona, 
senyors de la Sal”

Horaris:
El centre està obert tots els dissabtes de 10:00 a 14:00h i 
de 16:00 a 20:00h i els diumenges d’11:00 a 15:00h.  
Dilluns el centre romandrà tancat.

visites guiades:
- Els dissabtes a les 12:30 i a les 17:30h, i els diumenges 
a les 12:30h.
(Els horaris poden variar en funció dels actes privats a l’església 
de Sant Miquel. Durant la visita guiada el Centre estarà tancat).

- De dimarts a divendres visites guiades prèvia reserva.

DATES A RECORDAR

- Fira Medieval/Festa de la Sal – Primer cap de 
setmana de juny

- Festa Major – Segona setmana de setembre
- Fira de la Llenega – L’últim diumenge d’octubre
- Mercat- Cada diumenge 

Telèfon de l’Oficina de Turisme: 93.869.27.98

Telèfon d’informació i reserves : 93.869.24.75 

www.cardona.cat
www.cardonaturisme.cat / informacio@cardonaturisme.cat

1 La porxada d’en Soler (segles xiv-xix). 
Estructura porxada que correspon a l’antic habitatge 

dels Soler, nissaga de ramaders i negociants locals enriquits. A 
principi del s. XIV van esdevenir senyors de la baronia veïna de 
Santa Maria d’Aguilar (Montmajor, Berguedà), mercès al control 
que exercien sobre les carnisseries de la vila i d’altres serveis sota 
el monopoli dels senyors del castell. 

2 La volta del forn Jussà (segle xiii-xix). 
Passatge que possibilitava el trànsit d’homes i bèsties 

de càrrega des del carrer inferior i el portal de la Pietat, o de 
Barcelona, fins a la plaça. El seu nom es deu a un dels dos forns, 
sota el monopoli del senyor, on les famílies podien dur a coure 
el seu pa a canvi de cedir-ne una porció al forner. L’any 1711, 
durant el setge del castell per les tropes francoespanyoles, va ser 
destruït amb 6.000 pans cuits i 4.000 de pastats al seu interior. 

3 La carnisseria del Crestó (segles xiii-xix). 
Amb aquest nom es designaven els locals amb volta de

 pedra de la casa Soler que donaven aixopluc a les taules 
que els carnissers locals arrendaven per vendre al detall el crestó 
(boc castrat) i d’altres tipus de carns. A l’actualitat són ocupats 
pel Museu de la Sal Josep Arnau, col·lecció privada dedicada a la 
tradició local d’obrar la sal per fer figures. 

4 La capella de Santa Eulàlia màrtir (segles xiv-xix). 
Bastida entre 1347 i 1348, la seva advocació es deu a

 la fundació feta pel prevere cardoní Jaume Codina. La seva 
construcció responia a la voluntat de dotar amb una capella 
annexa l’hospital de pobres i pelegrins que se situava en els 
números 20 i 22 de l’actual carrer Escasany. Fundat l’any 1083 
pel vescomte Ramon Folc I de Cardona, la seva existència es va 
perllongar fins a la dècada de 1550, substituït per l’hospital de 
Sant Jaume.

E l nucli antic de Cardona està declarat Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional en la categoria de conjunt històric des de 

l’any 1992. Els seus orígens s’han de situar a la primera meitat 
del segle XI, quan es va formar un petit burg o raval entorn del 
mercat que se celebrava al peu de la muntanya del castell. 

A la carta de poblament, atorgada l’any 986 pel comte Borrell 
II de Barcelona, ja s’indicava als habitants del castell i terme 
que “tindreu tothora negoci net, mercat lícit i una sola moneda 
pura”. Aleshores Cardona i el seu castell eren un enclavament 
estratègic de la frontera amb al-Àndalus, i una cruïlla de ca-
mins que gaudia d’un extraordinari règim de llibertats com a 
centre d’extracció i comercialització de sal en una Europa oc-
cidental en expansió econòmica. 

La combinació d’aquests factors explica el desenvolupament 
d’aquest burg comercial, que va esdevenir el centre d’un im-
portant mercat i punt de trobada de viatgers (mercaders, pele-
grins, etc.) que arribaven del Pirineu i del migdia francès.

5 Casa Jordana (segles xvii-xix).
Casal de la família Jordana, establerta a Cardona a mitjan

 s. XVII com a juristes al servei de l’administració ducal. L’any 
1672, la família comprava la baronia de Viver (Viver i Serrateix, 
Berguedà). Després de diversos enllaços matrimonials, la casa i 
tot el seu patrimoni van ser heretats pels marquesos de Cas-
tellvell. El baró Antoni Jordana va ser un destacat filofrancès en 
la guerra de Successió. 

6 Hospici de Santa Maria de Serrateix (segles xiii-xx).
Casal d’origen medieval que, l’any 1740, va ser comprat 

per Joan Baptista de Berart, abat del monestir benedictí de Santa 
Maria de Serrateix, com a residència abacial a la vila. Després de 
la seva mort (1761) i fins al 1812, la casa va ser destinada a hos-
pici dels monjos de Serrateix més vells i malalts. Testimoni d’això 
era la inscripció que deia Domus hospitii monasterii de Serrateix 
(1741).

7 Casa Font (segles xiv-xix). 
Casal d’època gòtica habitat per les famílies Mas i Salavert,

 que va ser comprat a la primera dècada del 1600 pel 
mercader local Agustí Font. Els seus successors van adquirir, 
entre els segles XVII i XVIII, un notable protagonisme com a notaris 
i juristes al servei de l’escrivania pública de la vila i l’administració 
ducal fins a exercir com a fiscals generals de la Cúria Ducal, entre 
altres càrrecs. 

8 Escultura eqüestre del comte Borrell ii (1986).
Monument commemoratiu del mil·lenari de la concessió de 

la Carta de Poblament lliurada als habitants del castell de Cardo-
na pel comte Borrell II el 23 d’abril del 986. Obra de Josep Maria 
Subirachs, finançada per Caixa de Manresa, any 1986. 

9 El Casino Unió Cardonense (1916).
Edifici recreatiu d’inspiració modernista 
que incloïa cafè, sala de jocs, biblioteca, 

teatre i cinema, bastit l’any 1916 per la Soci-
etat Casino Unió Cardonense, segons projec-
te de l’arquitecte Domènec Sugrañes. La seva 
inauguració va anar a càrrec de la companyia 
teatral d’Enric Borràs amb l’obra d’Àngel Gui-
merà Terra Baixa i l’actor Joan Santacana. 

10 L’Ajuntament (segles xiv-xx).
Edifici consistorial construït entre 1941 

i 1944, segons projecte de l’arquitecte Alfons 
Florensa, i sufragat per l’industrial local del tèxtil 
Josep Compte i Viladomat. La seva obra va suposar l’enderroc 
parcial de l’antiga casa dels Santpedor (segles XIV-XV), adquirida 
l’any 1629 pel Comú com a Casa del Consell. 

11 El Portalet (segles xiv-xx). 
Una de les quatre portelles o portes menors (portalets) 

del recinte murat d’època gòtica que envoltava la vila. Donava 
sortida des del Firal vers el camí que menava a les Salines, raó 
per la qual també se’l coneixia com el portalet de les Salines. 
La seva configuració actual respon a la reforma feta l’any 1984-
1985. 

12 Casa Thomasa (segles xiv-xx).
Casal de la família homònima, oriünda de la casa i mas 

Thomasa de l’Avellanosa (Riner). Establerts a Cardona a la dar-
reria del segle XVI, van fer fortuna com a negociants i per l’enllaç 
dels Olzina i els Font, circumstància que els va dur a controlar la 
notaria de la vila i l’escrivania de la Cúria Ducal entre els segles 
XVII i XIX, amb sis generacions de notaris (1689-1864). La porxa-
da i la façana actuals són fetes l’any 1864. 

13 Casa del baró d’Abella (s. xiv-xx).
Casal que va ser la residència a la vila

 de la família Subirà-Iglesias i d’Abad, 
barons de la baronia d’Abella de la Conca (Pa-
llars Jussà). A la seva façana encara es conserva 
el seu escut d’armes, i és l’única casa amb bla-
só de Cardona. Família tradicionalista de caire 
conservador i partidària declarada del carlisme, 
va protagonitzar la política local al llarg del s. XIX 
i primeres dècades del XX. (plaça de la Fira,7)

14 Les porxades de la Cúria (segles 
xviii-xx).
Estructura porxada que correspon a l’an-

tic habitatge dels Olzina i a la Cúria Ducal situada a la seva planta 
baixa. Oriünds del mas Olzina de Merola (Puig-reig, Berguedà), 
s’establiren a Cardona en la primera meitat del s. XV per enriquir-se 
com a carnissers i mercaders. Van accedir a l’exercici de la notaria 
i al control de l’escrivania pública de la vila, amb cinc generacions 
de notaris (1542-1664). L’actual porxada és obra de l’any 1747. 

15 La font commemorativa als defensors de 1714 
(1914).
Monument dedicat als defensors del castell de Cardo-

na arran de la commemoració del segon centenari del lliurament 
del castell de Cardona a mans de Felip V, el 1914. És obra de 
l’escultor Josep Campeny per encàrrec de la comunitat cardoni-
na a Barcelona i Sabadell. La rendició de la fortalesa era una de 
les condicions imposades en la capitulació de Barcelona per no 
passar per les armes els seus ciutadans. Restaurada el 1956 i el 
1997. 

16 La volta de la Rectoria (segles xiv-xix). 
Passatge sota cobert situat en el lateral nord del tem-

ple parroquial que facilita el trànsit entre el Mercat i la Fira. Va 
ser construït a la dècada de 1360 mitjançant arcs diafragmàtics, 
sobre els quals recolza la rectoria. Cal destacar el relleu situat en 
l’angle de la capella de Sant Francesc (de la mateixa època, junt 
amb la de Sant Esteve). El 1705, durant la guerra de Successió, el 
rector Pau Serra fou un dels quatre síndics de la vila que presta-
ren obediència a l’arxiduc Carles d’Àustria. 

17 El conjunt parroquial de Sant Miquel (segles x-xx).
Documentada des de l’any 1013, l’església de Sant 
Miquel feia les funcions de parròquia de la vila sota 

l’administració de l’església canonical de Sant Vicenç del castell; 
condició que va mantenir fins al 1589. De l’obra romànica només 
es conserva una part del campanar. La nau central correspon a 
l’obra gòtica bastida entre 1320 i 1397, ampliada després per les 
successives reformes d’època renaixentista i barroca. Cal des-
tacar la cripta dels Sants Màrtirs, a més dels diversos retaules 
d’època gòtica que s’apleguen a l’interior del temple i les creus 
processionals dels Sants Màrtirs i del Sant Esperit. L’absència de 
vidrieres als finestrals de les dues capelles laterals de la portalada 
del Mercat és l’efecte de la guerra de Successió i del setge de la 
tardor de 1711, quan una part de la població civil va cercar refugi 
en el temple. 

18 Casa Sala (segles xii-xx).
Situada al capdamunt de les porxades del Mercat, 

aquesta casa va ser bastida en el s. XII quan es va procedir a 
la parcel·lació i edificació del mercadal situat davant el temple 
romànic de Sant Miquel. L’actual pòrtic és d’època gòtica. L’any 
1752 va ser comprada per l’apotecari Domènec Sala, els succes-
sors del qual ocupen encara avui l’habitatge i la botiga en una 
successió ininterrompuda de vuit generacions dedicades a l’exer-
cici de la farmàcia. 

19 Casa Rovira (segles xii-xx).
Casal de la família Rovira, senyors i barons de Sant 
Climenç (Solsonès), enriquits entre el 1500 i el 1520 

mercès a l’administració de la Tresoreria general del ducat de Car-
dona. L’any 1529, Francesc Rovira comprava el vell casal gòtic 
que la família Merola posseïa en el mercat i que era el resultat de 
la unió de quatre cases amb sengles pòrtics vers la plaça, feta a 
la primera meitat del s. XIV. A la dècada de 1540, Francesc Rovira 
va dur a terme la seva reforma integral a imitació dels preceptes 
clàssics irradiats des d’Itàlia, fet que l’ha convertit en un dels mi-
llors testimonis a la Catalunya Central de l’arquitectura renaixen-
tista de caire civil. L’any 1637, la casa era venuda als Tries, que la 
van dividir per ser venuda, novament, dins la parcel·lació que ha 
mantingut fins a l’actualitat.

20 Casa Mercer-Castellolí (segles xii-xx).
Casal dels Mercer, senyors de les quadres de Santa Ma-

ria de Su (Riner) i Sant Just (Ardèvol). Entre finals del s. XIII i inicis 
del XIV, Guillem Mercer va adquirir dues cases en el Mercat per 
procedir a la seva reforma amb pati interior i llotja lateral. Des-
prés de la pesta de 1348, la casa va ser heretada per la seva filla 
Francesca i el seu marit, el cavaller Guillem Ramon de Castellolí, 
senyor de Jorba (Anoia) i procurador general del comte de Cardo-
na, entre altres títols. El 1400, la casa fou venuda i parcel·lada tal 
com és ara. 

21 Casa Franch del Mercat (segles xii-xx).
Casal d’època gòtica adquirit l’any 1658 pel doctor en 

dret Josep Franch i Soler, fiscal ordinari de la Cúria Ducal. Fou la 
llar dels seus hereus fins a mitjan s. XIX, quan la casa fou dividi-
da i venuda en dues parts. El 1650, el seu pare ja havia comprat 
l’antic casal gòtic del mercader Eloi de Navel, vora la Fira. Aquí fou 
on s’instal·là després el seu primogènit, Francesc Franch i Soler, 
ciutadà honrat de Barcelona. Les dues branques familiars de Jo-
sep i Francesc compartiren residència a la vila, entre aquests dos 
casals. El de la Fira va ser venut el 1956, i va desaparèixer el pati 
interior amb claustre que el guarnia. 

22 Casa Martines (segles xi-xx). 
Casal d’època gòtica que l’any 1594 va ser comprat pel 

doctor en dret Miquel Martines. Des de llavors, i fins al 1727, fou 
la llar d’aquesta família de juristes i metges que van tenir un no-
table protagonisme local en el transcurs de les guerres dels Se-
gadors (1640-1652) i de Successió (1705-1714). Fou en el decurs 
del setge de 1711 quan la casa va ser escenari de la defensa de 
la vila per part de Manuel Desvalls i els seus enfront de les tropes 
borbòniques. Desvalls, en veure’s envoltat per enemics, va saltar 
per la finestra i es va esquinçar un turmell. Agafat pres, només un 
ràpid contraatac des del castell va permetre alliberar-lo i retornar-
lo a la fortalesa. A la primera meitat del s. XIX, la casa fou dividida 
i venuda dins la parcel·lació que ha mantingut fins a l’actualitat. 

23 Casal de Graells (segles xii-xx). 
Casal gòtic rehabilitat entre 2002 i 2010 com a seu 
de l’Arxiu Municipal de Cardona. El nom que rep es deu 

al seu emplaçament, atès que es desconeix el nom de la famí-
lia que va impulsar la seva construcció. La planta baixa disposa 
de tres portals adovellats de mig punt i espitlleres. De la primera 
planta noble destaquen quatre fi nestres coronelles. A la porxada, 
sota una teulada amb galeria de cinc arcs ogivals, es van loca-
litzar i restaurar restes de pintures murals del primer gòtic lineal 
amb cortinatges i escenes cavalleresques. 

24 Portal major de Santa Maria de Graells (s. xiv-xx). 
L’única de les quatre portalades principals del recinte
 murat de la vila que s’ha preservat. Construït a la dar-

rera dècada del s. XIV i primera del següent, coincidint amb la 
reforma i ampliació de les muralles de la vila de l’any 1370. Les 
dues torres laterals defensaven l’accés a la vila dels camins del 
nord en direcció als Pirineus (l’Alt Urgell i la Cerdanya) i el Solso-
nès. L’advocació a Santa Maria es deu a l’oratori que se situava a 
la cantonada de l’edifici veí, el Casal de Graells, amb una imatge 
de la Mare de Déu. 

El nucli antic 
de Cardona
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