
PUIG MOLÍ 
 
És el turó de 303 m situat al N del poble (Mp. Pedraforca; Mp. IEP, 1982), on antigament 
s’assentava el Castell Vell, conegut popularment amb el nom d'el Castellot (núm. 181), però 
també per el Molinot. 
 

Primitivament, la muntanya 
s’anomenava “costa del Castell Vell” 
(CAP. 1681, fol. 24v), fins que s’hi 
edificà un molí de vent i des 
d’aleshores manta vegada s’ha vist 
denominat amb aquest nom. 
 
Fou l’any 1833 quan el rector Pla 
demanava “edificar un molí de vent” 
(R.V., 36), segurament construït durant 
els anys quaranta damunt les restes 
del castell (R.V. ídem. 11). 
 
El molí és de planta circular, d’uns 
2,70 m de diàmetre, una alçada 
aproximada de 3,70 m i unes parets 
d’1,05 m de gruix. Sembla que va ser 
construït aprofitant les pedres del 
castell unides amb argamassa 
(AYMAMI, “Una història singular: el 
molí d’Olivella”, 1999). 
 
Molí que restà inacabat per defunció 
del mossèn, a la vegada que 
s’abandonaven les moles pels camins 
de Santa Susanna (AYMAMI, idem), 
moles que avui pertanyen a un 
particular forà. 

 
En la fitació de l’any 1889 el límit d’Avinyonet passava per “davant de casa Masvendrell fins 
la punta conocida per Molí de Vent” (AHV-Ajunt.U.8). 
 
En el puig Molí s’ha trobat el nucli ibèric més antic de la comarca, possiblement defensat per 
una muralla, ja que s’han recollit fragments de ceràmica manual de tradició prehistòrica amb 
decoració de cordons aplicats (X. VIRELLA, “Aspectes de la nostra història”, 1984, pàg. 20). 

 
Sigles 
 
Mp. Pedraforca: Mapa Pedraforca 
Mp. IEP: Mapa Institut d’Estudis Penedesencs 
CAP 1681: Capbreu del Priorat de les Onze Mil Verges de 1681. Dipopsitat a l’Arxiu de la 
Catedral de Barcelona. 
R.V: Remei Vendrell, “Olivella. Notes històriques”. 1992 
AHV: Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès. 
 
 
 

 



FONDO DE LA SERVERA 
 
Moltes vegades escrit amb la grafia errònia “Cervera” (“torrent de la Cervera o la Llaureda”, 
al Mp. 1915), és la part baixa de la gran fondalada de la Llaureda (núm. 433), iniciant-se en 
un indret on tributen els fondos del Pou Tancat i el del Mariano. 
 

I, més avall, hi 
desemboca el fondo de 
la masia del Rector 
(CAET, agost 72). 
 
El fondo de la Servera 
és afluent de la riera de 
Begues, al lloc on arriba 
a la part anomenada el 
Torrentet (ALM. 91). 
 
En el tram de la 
Llaureda hi havia una 
gran servera, prop de la 
barraca del Borregaire, 
que quedava sobre 
mateix. 
 
Aquesta és la versió del 
perquè del nom (ALM. 
91). 

 
El lloc es doc. l’any 1889 en fer l’inventari de les terres de can Martí, on una peça de la 
partida de la penya Domènega limitava a pon. amb una vinya de “la Cervera, pou de la 
cocona” (ACC, 3). 
 
La servera (sorbus domestica) és un arbre caducifoli que pot arribar a uns 15 m d’alçària. El 
seu fruit és la serva, semblant a una pera però més petita i arrodonida. 
 
Sigles 
 
Mp. 1915: Mapa Diputació de Barcelona 1:25.000. Término municipal de Olivella. 
CAET: Circular de l’Agrupació Excurisonista Talaia de Vilanova i la Geltrú. 
ALM. 91: Josep Almirall, exalcalde d’Olivella. Comunicació oral (1991 – 92). 
ACC: Arxiu de can Camps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL BARRET DEL RECTOR  
 

Són quatre grosses pedres agrupades i dretes damunt d’un rocallís assentat en la confluència 
del fondo de la Servera amb el fondo de la masia del Rector. 
 
No és una formació natural i, per tant, és una fita o un monument megalític (J.V. CAET, Nov. 
68; SERRA, “ECO”, núm. 3857; GUIA, 154). 
 
Es diu que antigament n’hi havia una de plana a sobre, que va desaparèixer quan algú va 
pensar que amagava un tresor (“Passejar pel Garraf”, pàg. 7, 1996). 
 
Les primeres notícies són de l’any 
1820: “lo barret del Rectó” (APO, Plet 
Ramon de Dalmau) i es torna a doc. el 
1889 (ACC,3). Un pèl més amunt del 
fondal de la Servera es troben els 
“paradons del Barret del Rector”, lloc 
on des del 1988 se celebra l’Onze de 
Setembre amb un esmorzar popular, 
ballada de danses tradicionals i, els 
primers anys, un concurs de tir al plat 
(ALM. 91; Rebom., 2001/2002). 
 
 
Un paradó és una parada petita; tros 
de terra de conreu de poca extensió 
(ALC.MOLL, 8, 215). 
 
Tenim constància que a la costa de Llucmajor de Mallorca hi ha “es Barret del Bisbe” i “es 
Barret des Capellà”. 
 
Sigles 
 
J.V. CAET: Joan Virella. Circular de l’Agrupació Excurisonista Talaia de Vilanova i la Geltrú. 
SERRA, “ECO”: Josep Serra i Ciré a l’ECO de Sitges. 
APO: Arxiu Parroquial d’Olivella. 
ACC: Arxiu de can Camps. 
ALM 91: Josep Almirall, exalcalde d’Olivella. Comunicació oral (1991 – 92). 
Rebom.:Rebombori d’Olivella. 
ALC.MOLL: Diccionari Alcover-Moll. 


