
El Serrat de l'Ocata és un veïnat de masies disseminades que enllaça amb 
la urbanització del Serrat de l'Ametlla, convertida oficialment en barri de 
l'Ametlla i denominada avui dia, simplement, el Serrat o, oficialment, el Se-
rrat de l'Ocata. Pertany al terme municipal de l'Ametlla del Vallès, al Vallès 
Oriental. Juntament amb el Serrat de l'Ametlla, forma un barri de 1.794 habi-
tants, una quarta part de la població del terme. 

És al nord del terme municipal, a tocar dels termes municipals del Figaró-

Montmany i Bigues i Riells. El barri original és un conjunt de masies 
del segle XIV properes al santuari de Puiggraciós, que es va estructurar com 
a veïnat aïllat respecte del cap del municipi. Estava dedicat a l'agricultura 
minifundista en terres dels turons contigus. Actualment queden íntegres encara no una dotzena de ma-
sies (Can Panxa Rossa, Can Rit, Can Calces, Can Roses, Can Xacó, Can Mestre, Can Joanet,Ca l'Ar-
cís, Can Manel i Can Joan Badia), si bé les feines agrícoles s'han abandonat. 

La Doma és un conjunt d'edificis romànico-gòtics del municipi de la Garriga (Vallès Oriental) format per 
l'antiga església parroquial de Sant Esteve de la Garriga, la domeria i el cementiri. El conjunt és una obra 
inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Edifici religiós. Mostra unes sèries de construccions de diverses èpoques que 
no s'han vist alterades des del 1685, llevat de la restauració de 1958, que li 
retornà l'estampa exterior primitiva, suprimint tota una sèrie d'afegits. Primiti-
vament d'una sola nau, romànica, s'hi afegí, sembla que al segle XV, el cam-
panar d'estructura piramidal. A aquesta nau central, amb absis rectangular i 
coronada de merlets, que li dóna un aire de fortalesa, s'afegí al primer quart 
del segle XVI una capella lateral a la banda de nord. Les obres més impor-
tants de modificació foren les d'afegir la nau de migjorn i la portalada. 

L'església és un edifici de planta rectangular de tres naus sense absis. La nau 
central, coberta amb volta apuntada, és la part romànica de l'edifici. La nau lateral dreta data del segle 
XVI, consta de tres trams coberts amb volta de creueria i clau al centre. Les nervadures de 
la volta descansen en un costat sobre mènsules esculpides amb caps d'àngels i en l'altre sobre columnes 
poligonals. La decoració de lesclaus de volta és diferent i contenen: un escut de Catalunya, una imatge 
de santa Caterina i la tercera, sant Antoni Abat. 

El Santuari de Puiggraciós està situat al bell cim del contrafort oriental dels Cingles de Bertí, en el terme 
municipal del Figueró, a la comarca del Vallès Oriental.  

Es troba a una altitud de 689,2 metres,  una mica abans d'arribar al cim 
del Puiggraciós, al seu nord-est. 

L'any 1701 s'iniciaren els tràmits per a la construcció del Santuari molt a prop d'on, 
segons la llegenda, es va trobar la imatge de la Mare de Déu. El 1711 s'obrí al culte i 
el 1737 estava ja enllestit el retaule de l'altar major. No es coneix la data del basti-
ment del cambril, però sí que en consta l'existència l'any 1771.  Durant uns anys els parroquians de Mont-
many utilitzaren el santuari com a temple parroquial, atès el mal estat de l'església de Sant Pau de Mont-
many. Ben aviat s'hi va construir també la casa de l'ermità, que més endavant es convertí en hostatgeria: 
és on Raimon Casellas situa algunes de les escenes més punyents de la seva novel·la Els sots feréstecs.  

La Imatge entronitzada al cambril del Santuari, és la primitiva talla gòtica. És una figura de la Mare de 
Déu dempeus alletant el Nen Jesús, que sosté en braços. Té una alçada de 69 centímetres, és policro-
mada i daurada. Porta una túnica vermellosa i un mantell en plecs de color blau i presenta una mirada 
dolça i maternal. En els seus orígens tant la Verge com el Nen Jesús portaven sengles corones d'argent.  
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Geologia de Puiggraciós, Figaró-Montmany 

Als peus dels cingles de Bertí hi afloren roques metamòrfiques i ígnies 
hipabissals així com roques sedimentàries. Hi trobem una sèrie estrati-
gràfica formada per un sòcol paleozoic i una cobertura de materials 
triàsics i terciaris.  
Els materials més antics, els corresponents a les èpoques precàmbri-
ques i paleozoiques, són, la majoria, d'origen silícic, com els granits i 
les pissarres. 
Aquests materials van veure's afectats pel plegament hercinià, això vol 
dir que possiblement van formar una serralada que, durant l'era meso-
zoica, va anar-se aplanant. Les formes suaus i el color de la roca és grisós.  
Els seus components són el quars (de color blanc), el feldespat (ocre) i la mica (negra). Els saulons han 
constituït la seu preferent de cultius arboris i arbustius de secà (oliveres, ametllers, avellaners i ceps) i del 
cereal.  
  

Durant el secundari, la mar va inundar bona part del territori. Els sedi-
ments marins d'aquesta època van ser enlairats durant el plegament 
alpí. 
Són terres vermelloses, com les de la Vall Roja. Aquestes capes són 
formades per roques calcàries i de materials descompostos (detritus, 
conglomerats, gresos i graves) i formen la part baixa dels Cingles de 
Bertí.  
En aquestes zones apareixen calcàries i dolomies del Muschelkalk, for-
mant en alguns casos curioses figures.  

El Figueró i Montmany, oficialment i impròpiament anomenat Figaró-Montmany, és un municipi de 
la comarca del Vallès Oriental. 

Està format per l'actual poble del Figueró, evolució moderna d'un antic hostal de camí ral, i de l'antic po-
ble, quasi del tot despoblat actualment, de Montmany o Montmany de Puiggraciós.  

Anomenat abans Montmany de Puiggraciós, o simplement Montmany, va canviar el 1985 a Montmany-

Figaró i, el 1994, al nom oficial actual de Figaró-Montmany. 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) defensa que la forma correcta pel nom del municipi ha de ser "el Figue-
ró i Montmany". Per aquest motiu, l'any 2004 es va celebrar una consulta popular al municipi, en la qual 
es va decidir continuar amb el nom utilitzat fins a aquell moment. Conseqüentment, el nom oficial del mu-
nicipi continua essent "Figaró-Montmany" i així consta al Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Ca-
talunya. No obstant això, el nom del municipi apareix en aquest nomenclàtor amb l'asterisc que l'IEC ator-
ga als topònims que no són correctes i que aconsella canviar. Es tracta, doncs, d'un topònim sense nor-
malitzar, herència de la situació desfavorable a la llengua catalana de diversos moments de la història. En 
la llista de noms dels municipis catalans del 1980, el nom aprovat és, simplement El Figueró. 

El topònim Montmany significa "muntanya gran", el nom antic del Puiggraciós. Al turó de Puiggraciós hi va 
haver un poblat ibèric. Pel Congost passava la via romana que anava a Ausa (Vic) des de Granollers. 

El Castell de Montmany està situat en un turó que forma un dels contraforts 
de llevant dels Cingles de Bertí. La seva visió arriba fins al mar i la ciutat 
de Barcelona. El recinte del castell és petit i s'adapta al terreny. És una 
construcció de planta rectangular, en la qual resten sencers els murs est i 
nord. 

Pujant cap al pla de la batalla i anant a cercar la Roca Centella, es troba una 
curiosa pedra que ha donat nom a la muntanya. És una pedra de color blanc 
i que porta esculpits un escut barrat i la llegenda Montmany. 


