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1 - Ajuntament – Casa Capitular 
Edifici de planta baixa i dos pisos construït el 1701 segons la data gravada a 
la clau de la porta. Aquesta és de mig punt, adovellada. Les dues plantes 
superiors, modificades modernament, presenten a l'eix central balcons amb 
llosana de pedra i finestres rectangulars en un dels laterals.    
(Plaça de l'Església) 
 
 
 
2-Església parroquial de Santa Maria 
La primitiva església, antiga capella del castell de Bellvei, va ser substituïda 
per un temple molt més gran durant el primer terç del segle XVII. La 
construcció va ser promoguda per la baronesa d'Aguilar, senyora de 
Castellet. Va ser erigida en parròquia independent el 1859. 
És un edifici d'una nau, coberta amb volta de canó, i capelles laterals. La 
façana presenta portal de llinda, una finestra rectangular amb llinda, 
brancals i ampit de pedra i un campanar d'espadanya de dos ulls, amb 
campanes datades el 1738.    (Plaça de l'Església) 
 
3 - Casa Rectoral 
En destaca l'escalinata d'accés que mena cap a la porta principal. L'edifici, 
totalment arrebossat i emblanquinat, presenta tres plantes. Els baixos 
tenen una portalada d'arc de mig punt, la clau del qual té una mitra 
dibuixada. La planta noble consta d'un balcó a la part central amb barana 
de ferro, porta balconera i la data de 1805 a la llinda. A cada banda hi ha 
una finestra amb ampit. La segona planta, les golfes, té finestres 
rectangulars, dues de les quals estan totalment tapiades amb maó i la 
tercera, a la dreta, tan sols ho és parcialment.  
(Pl. de l'Església, 3) 
 
4 - Casa de la Torre 
Molt a prop de l'església hi ha una casa que fa cantonada on hi destaca una 
torre circular a l'angle i el coronament emmerletat. La porta i les finestres 
de la torre estan emmarcades amb pedra sorrenca, molt diferent de la 
pedra grisa amb què estan fetes les dues finestres de tradició gòtica que 
podem veure a cadascuna de les façanes.   (Camí del Cementiri) 
 
 

5-Casa dels masovers de Can Roig 
És un edifici de dues plantes amb un gran portal d'arc escarser 
flanquejat per dues finestres de reixa, a la planta baixa, i tres finestres 
balconeres a la planta superior. La portalada dóna accés a un gran pati 
interior, al voltant del qual hi ha les diverses dependències agrícoles.    
(Plaça Nova) 
 
 
 

6 - Cal Roig 
Casal situat a la part antiga del poble que integra la Torre de Bellvei, 
d'origen medieval. Ha estat molt restaurada modernament, afegint-s'hi les 
finestres neogòtiques i disminuïda d'altura. En destaca el gran portal 
adovellat. A la façana hi ha inscrita la data de 1796.   (Plaça Nova, 1) 
 
 
 



BELLVEI 

 

7 - Cal Roig 
Edifici de tres pisos en la façana principal. Els baixos tenen una porta d'arc 
escarser amb la data de 1870. El primer pis hi ha un balcó amb barana de 
ferro. Les golfes presenten unes finestres rectangulars. Al costat dret hi ha, 
a la part inferior, dues finestres de diferent mida. A sobre trobem tres 
arcades de mig punt. 
La façana lateral té cinc arcades de mig punt separades per una barana de 
ferro al pis superior. Al pis inferior hi ha una porta de llinda i una finestra 
quadrada a la dreta. (Jaume Palau, 2) 
 

8 – Creu de terme  
Es compon d'una base octogonal amb tres esglaons, a sobre hi ha una forma 
còncava que s'aprima fins a donar lloc a un fust, prim i octogonal. A la base 
octogonal hi ha dues inscripcions: Santa Missió 1962 (segon esglaó) i Santa Missió 
1953 (tercer esglaó). Sobre el fust hi ha una creu i sota ella un fris decorat 
mitjançant uns quadrats fets en contra relleu. A la creu hi ha un alt relleu del bust 
de la Dolorosa amb les mans creuades al pit i amb rostre que reflecteix el 
desassossec.  
(Situada al trencall de la N-340 que mena cap a Bellvei) 
 
 
9 - Casa del carrer Sant Magí  
Edifici que consta de dos cossos, un més elevat a mode de torre, coronat 
amb una cornisa sobre mènsules damunt la qual hi ha una barana de 
balustres. Les obertures i cantoneres s'ornamenten amb una ampla 
motllura dentada. L'acabat de la façana imita el maó vist i juga amb el 
contrast de dos tons de rosa.    (Carrer Sant Magí, 7 - Avinguda de 
l'Assumpció d 
e Nostra Senyora, 7) 
 
10 - Torre de Bellvei (o de Cal Roig) 
La Torre de Bellvei, integrada dins l'edifici de Cal Roig, pot relacionar-se 
amb l'antiga fortificació de Bellvei, documentada per primer cop l'any 
1037. Aquest indret fortificat, enclavat dins les terres del castell de 
Castellet, va donar lloc al llinatge dels Bellvei, a partir del segle XII. 
La Torre, cilíndrica, va ser molt restaurada i en part refeta l'any 1932. 
Està arrebossada i pintada, i té un matacà i petites obertures 
distribuïdes irregularment.    
(Plaça Nova, 1) 
 
11 - Mas de la Muga 
El mas és documentat des del 1037 i està situat en un indret habitat des 
de molt abans, segons demostren les restes de ceràmica ibèrica que s'hi 
han trobat. L'edifici va ser completament transformat al segle XI i 
convertit en un gran casal senyorial d'aspecte casteller. Posteriorment 
va ser abandonat i actualment es troba en un estat ruïnós. En prou 
feines es conserven dempeus una torre quadrada amb merlets i matacà 
i dues torres cilíndriques amb torratxes adossades que encara conserven la seva punxeguda 
coberta.  
Molt a prop hi ha una cisterna excavada a la roca de datació imprecisa.     
(Camí de la Muga, des de la carretera de Calafell) 
 
Documentació: http://www.bellveidelpenedes.com/; https://www.poblesdecatalunya.cat/; https://ca.wikipedia.org/;  
 
Enllaç mapa de punts d’interès:  
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221cxvWWltWBmXwu9BXIwGJ7Ad9_1BG9phe%22%5D%2C%22a
ction%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22113466988449939037917%22%7D&usp=sharing 
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