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1. PRESENTACIÓ 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei 

especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del 

seu Programa d’Interpretació del Patrimoni Cultural, l’Opac promou l’elaboració 

de Mapes del patrimoni cultural, amb col·laboració dels municipis interessats, 

seguint els següents objectius: 

 

• Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 

• Valorització dels elements reconeguts. 

 

• Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 

Es tracta doncs d’un treball d’Inventari, que no d’investigació, que té la finalitat 

d’establir un estat de la qüestió sobre el patrimoni de La Llacuna en sentit ampli 

(tangible, intangible i natural) i servir per implementar politiques de millora en el 

seu coneixement, defensa, promoció i difusió dins i fora del municipi. 

 

L’ inclusió o no de certs elements patrimonials no implica canvis en la propietat 

dels mateixos, ni l’obligatorietat de seguir unes directius d’obligat compliment. 

Es per tant, un inventari, un llistat amb una sèrie de dades objectivables, 

descripcions de caire tècnic acompanyades d’una documentació fotogràfica 

que serveix per recalçar les argumentacions fetes durant les visites als espais o 

la recerca bibliogràfica efectuada en alguns casos. 
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 
 

3.1. Medi físic 
 
El terme municipal de La Llacuna té una extensió de 52,5 kilòmetres quadrats i 
una població de 925 segons la referència consultada de 2009.Les coordenades 
UTM son: x 3776  e y 45924.  

 

 

          
 

Mapa orogràfic de Catalunya amb la localització de l’Anoia i de La Llacuna dins la comarca 

 

El municipi es localitza a l’extrem sud-oest de la comarca de l’Anoia, limitant 

amb els municipis de Mediona, Font-rubi, Torrelles de Foix i Pontons de l’Alt 

Penedès, Querol de l’Alt Camp i Orpí i Santa Maria de Miralles de l’Anoia. 

 

El nom de La Llacuna s’origina en l’existència d’un petit llac endorreic que hi 

havia hagut al fons de la vall sota la vil·la.  

 

Es comunica per carreteres locals amb Vilafranca del Penedès des de l'any 

1871, amb Valls i Igualada (per Santa Maria de Miralles) des del 1917, amb 

Santa Coloma de Queralt des del 1923 i amb Mediona, per Rofes, des de l'any 

1929. Una altra carretera enllaça la Llacuna amb Torrebusqueta i diversos 

camins i pistes comuniquen altres sectors i masies del terme. 
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Figura 1. Localització de La Llacuna (Font: Inventari del Patrimoni  Arquitectònic  
de la Generalitat. 1987) 
 

La Vall de la Llacuna està oberta a l’interior de la Serralada Prelitoral, drenada 
per las torrenteres que aporten aigua a la riera de Mediona o riu de Bitlles, 
afluent de l’Anoia. Presenta una alçada mitja de 615 m.s.n.m. 

 

 
Coll de Vilademàger des de la Cova del Frare 
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La serra d’Ancosa amb una alçada màxima de 940 m.s.n.m marca el límit amb 

el Penedès. El cim de Mas Castellar (945 m.s.n.m). es el més alt del municipi. 

Son abundants les coves formades pel despreniment de blocs de pedra 

calcària formant espais interiors ocupats en alguns casos des de l’antiguitat 

(Valldecerves, Clotes, Peridigones, etc), avenc com el d’Ancosa i Valaumala. 

Son també destacables les fonts com la de la Cuitora, Clotes, Teix que 

testimonien l’alta productivitat de les terres per la presencia d’aigua. 

 

    
Cova de les Perdigones (Zona del Teix) i zona de la cova del Frare i serralada de Puig Fred 

 

Un percentatge que arriba casi al seixanta per cent es ocupat per boscos de 

pins,roures i alzines.  
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Serralada de Rocamur 

 

Es documenten un seguit d’arbres emblemàtics que han estat i son referents 

culturals i patrimonial i formen part d’aplecs i altres activitats del costumari local 

de la Llacuna 

 

 
Alzina de Solanes (Fotografia: Joan Alegret) 

 

3.2. Demografia i economia  
 
 
La població de la Llacuna es distribueix en tres núclids principals: La Llacuna, 

Torrebusqueta i Rofes, sempre menors que el núclid principal, així com les 

caseries i els veïnats de la Serra, les Vilates, les Barraques, Pollina i Baltà i 

l'antiga granja cistercenca de l'Espluga d'Ancosa. El topònim de la Llacuna 

prové d'un petit llac endorreic que hi havia hagut al fons de la vall, sota la vila.  
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Vista general dels veïnats de Torrebusqueta i Rofes 

 

La núclid demogràfic més principal és La Llacuna, on es troba l’ajuntament i 

altres dependències. Te una retícula especial, amb una part envoltada d’una 

muralla del segle XIV, dins la que es troba pla Plaça Major, amb edificis 

d’origen medieval però força reformats posteriorment, i unes zones fora 

muralles ocupades des del segles XVI-XVII, potenciant activitats productives 

diversificades des del segle XVIII fins a l’actualitat.  

 

 
Vista general de la plaça  Major de La Llacuna 
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Vista general de La Llacuna, església de santa Maria 

 

Avui en dia la Llacuna es una població que manté el núclid històric i amb una 

població que viu en diverses urbanitzacions adjacent, be d’ús diari o bé els cap 

de setmana i els períodes estivals. 

 

Es disposa d’informació de caràcter demogràfica des dels fogars del segle XV 

fins els censos de 2006 recollits en aquest llistat evolutiu de la vikipèdia. 

 

Evolució demogràfica 
1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 1910
56 63 72 429 1.162 1.258 1.408 1.539 1.420
 1.426 
 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994
1.382 1.228 1.133 1.186 1.074 875 729 763 817 827 
 
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
842 811 849 857 875 860 - - - - 
 

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret  
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Algunes dades de referència segons IDESCAT (www.idescat.cat/emex): 

 

Densitat de població 17,9 hab./km2 respecte de 136, 8 de la comarca i 234,8 

de la mitjana catalana, dades que fan esment a la clara dispersió de població i 

baixa densitat. 

 

La població de referència es de 935 persones, amb 54% d’homes i 45,88% de 

dones. Aquests percentatges es redueixen una mica a la comarca, 50,45 % 

d’homes i 49,54 % i canvien respecte a la distribució per sexe a Catalunya, 

49,50 % d’homes i 50,49% de dones. El cas de la Llacuna surt una mica de les 

dades generals. 

 

El grup d’edat és el majoritari dins del conjunt amb 608 persones (entre 15-64) 

que constitueixen un 65,02 %, seguit del 18,18% del grup entre 65 i 84. 

Aquestes dades son indicatives del clar envelliment de la població als núclids 

rurals. 

 

Per tancar aquestes reflexions, 80,32% del total son gent nascuda a Catalunya, 

12,51% persones de fora de l’Estat i 7,16% de la resta de l’Estat. Per tant es 

significativa la presencia de gent d’altres països, integrament de fora de la 

Comunitat Europea. 

 

Els conreus son bàsicament de secà (cereals, vinyes, oliveres i fruiters) i 

diverses granges (aviram, porcins, ovins, conills mares, cabrum i equip, en 

aquest ordre).  

 

Ha estat tradició habitual l’explotació de bauxites,  coves de sauló de sílex, 

forns de calç, pedres de guix, bòviles o terrisseries 
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Forn de calç de la zona del Teix 
 
 

 
 
Camps de conreu de la zona de l’Ancosa 
 
 

Les activitats econòmiques es completen amb les produccions tèxtils i 

d’explotació porcina  

 

 
Antiga industria tèxtil de Cal Sagrera 
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3.3. Síntesi històrica 
 
L’evidència arqueològica més antiga de La Llacuna son les pintures Roca Roja 

descobertes pel Sr. Francesc Navarro Ferre l’any 1982, única evidencia de 

pintura rupestre llevantina a la província de Barcelona, que es data al voltant 

dels 10.000 anys abans de Crist, període Epipaleolític. Apareix representat un 

cérvol, així com altres animals a les baumes properes de la serralada de 

Valldecerves. Restes materials associades a coves formades per grans blocs 

de pedres caigudes, aprofitades com a espais de vivenda i sobre tot com lloc 

d’enterrament des del neolític fins l’edat de bronze. 

 

Els estudis del col·lectiu de recerques arqueològiques locals i les excavacions 

al poblat ibèric de Puig Castellar o les recents troballes de forns ibèrica a Igols. 

 

 
Fotografia de part del poblat ibèric del Castellar (cedit per Mireia Sabaté Balada) 

 

 

 

 

 

 

  13



Sembla estrany però poca evidencia es té de l’ocupació romana a la Llacuna, 

realitat que  crec que té més relació amb les tendències d’investigació que en 

una realitat histèrica. 

 

La major part de la historia de la Llacuna comença en època medieval. El 1160 

els monjos cistercencs que s'havien establert a Valldaura el 1150 (terme de 

Cerdanyola del Vallès) decidiren de traslladar-se a l'Espluga d'Ancosa del 

terme de Vilademàger (Ramon Berenguer IV els donà el lloc), cosa que féu part 

de la comunitat, que hi inicià la construcció d'un monestir; el mateix any 1160 el 

bisbe de Barcelona els lliurà els delmes de Sant Pere provinents d'Ancosa, de 

les Solanes i d'Olzina.  

El 1168, però, la comunitat rebé el lloc de Santes Creus, on es traslladà 

definitivament el monestir, i a l'Espluga d'Ancosa restà només un gran domini i 

una granja monacal de la qual hi ha abundants restes. També fou de Santes 

Creus la granja de les Solanes, al S del terme.  

A l'antiga casa fortificada dels Castellots o la Salada és tradició que hi habità la 

que havia de ser santa Maria de Cervelló (Barcelona 1230-90), fundadora i 

primera superiora de les mercedàries.  

El castell de Vilademàger localitzat a 712 m d'altitud, arruïnat (en resta un portal 

d'entrada i part de la torre de l’homenatge), en un lloc aspriu, des d' on es 

domina la vall de la Llacuna. Amb l'antiga parròquia de Sant Pere de Màger 

(nom del magnat que degué aprisiar el lloc a mitjan segle X), fou l'origen de la 

demarcació.  

L'església de Sant Pere de Màger o de Vilademàger, dins el recinte murat del 

castell, és esmentada des del 1160, però amb tota seguretat és anterior a la 

seva filial de la Llacuna, esmentada ja el 1020. Fou la primitiva parròquia del 

lloc, títol que compartí a partir del segle XIV amb la Llacuna, i encara conserva 

el caràcter de parròquia rural. Resten elements de la construcció romànica 

(amb el portal al mur de tramuntana), però la major part de l'edifici és gòtic 

tardà (segle XV). Fins el 1936, que fou destruït, conservà el famós Crist o 
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Majestat de Vilademàger (era molt popular l'aplec del Sant Crist del Castell el 

dilluns de la setmana de l'Ascensió). Pel maig es fa un aplec a Vilademàger.  

La primera referència documental del castell de Vilademàger és del 987; 

formava part de la línia de castells (amb Pontons, Miralles, Montagut, Querol, 

Pinyana, Orpí, Queralt, etc.) defensora d'aquest extrem del Penedès. El seu 

domini superior era en mans de la casa comtal de Barcelona, i la comtessa 

Ermessenda i el seu fill Berenguer Ramon I l'infeudaren a Bernard Sendred de 

Gurb-Queralt (1022). Abans del 1079 passà a la poderosa família Cervelló —

emparentada amb els Gurb-Queralt—, que restà des d'aleshores senyora del 

castell; ja dins el segle XIII Vilademàger, amb Pontils, Montclar, Miralles i Foix, 

passà a la branca dels Cervelló, que a partir del 1347 començaren a intitular-se 

barons de la Llacuna, títol que perdurà fins els darrers temps dels dominis 

senyorials. Durant la guerra contra Joan II els Cervelló de la Llacuna foren 

partidaris del rei, i la baronessa i els seus fills foren presos per les forces de la 

Generalitat.  

 
4. METODOLOGIA 
 
 
4.1. Marc teòric 
 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements 

del patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic de treball és l’ inventari 

de tots els elements susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o 

singulars d’aquella població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o 

identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet englobar-hi totes les 

accepcions reconegudes.  

 

De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que s’hagin pogut 

recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, 

a través d’arxius o d’informació oral. Amb l’ inventari fet i les dades recollides es 

poden fer les pertinents classificacions, anàlisi i estudis estadístics, a fi i efecte 

de fer-ne una valoració, tant a nivell individual de cada bé com global. 
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Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de 

la globalitat del seu patrimoni. Un instrument que permeti d’establir mesures per 

a la seva protecció i conservació i faciliti el seu accés públic; així com la 

planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de programes de 

difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, publicacions, jornades 

de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament urbanístic, la 

planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 

 

Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi 

poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin elements 

desconeguts en el moment de la realització del treball (nous jaciments 

arqueològics, donacions de col·leccions, etc.), o se’n poden haver de treure per 

motius diversos com el robatori, la seva destrucció (natural o antròpica) o els 

canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa de 

Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca, ni s’ha 

pretès fer una història de la Llacuna, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, 

ni un estudi estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns 

objectius científics. Per tant no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un 

element clos, sinó viu, com hem dit abans.  

 

Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa associada 

de protecció. Per tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de 

dades, que recull tot el patrimoni existent en el municipi, a partir de la qual es 

poden gestionar diverses accions; però sempre com un punt d’inici. 
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4.2. Model d’inventari 

 
El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus l’ 

elements. El patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia: 

 

1. Patrimoni immoble  

1.1 Edificis 

1.2 Conjunts arquitectònics 

1.3 Elements arquitectònics 

1.4 Jaciments arqueològics 

1.5 Obra civil 

 
2. Patrimoni moble  

2.1 Elements urbans 

2.2 Objectes 

2.3 Col·leccions 

 
3. Patrimoni documental  
3.1 Fons d’imatges 

3.2 Fons documental 

3.3 Fons bibliogràfic 

 
4. Patrimoni immaterial  
4.1 Manifestacions festives 

4.2 Tècniques artesanals 

4.3 Tradició oral 

4.4 Música i dansa 

4.5. Costumari 

 
5. Patrimoni natural  
5.1 Zones d’interès natural 

5.2  Espècimens botànics singulars 
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S’ha utilitzat el model de fitxa establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: 

Número de Fitxa; Codi; Àmbit; Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del 

propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; Observacions; Estat de 

conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; Latitud; 

Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; 

Inventari; Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un 

màxim de tres fotografies. 

 

 
 
4.3. Programa de treball 
 
 
Fase 1. Documentació prèvia 

 

Aquesta primera fase ha comprès dos activitats complementàries: 

 

a) Recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi ha 

informació referent al patrimoni cultural. Inventari de Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (IPA) i l’ Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de 

Catalunya (CCAA), l’ Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), 

l’Inventari d’Arbres Monumentals de la Generalitat de Catalunya, Arxiu 

municipal l’Arxiu Gavín, l’Arxiu Mas, l’Arxiu del Centre Excursionista de 
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Catalunya i Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 

Barcelona. 

 

S’ha consultat la planimetria del SITMUN, Google Maps i l’Hipermapa de 

Catalunya. 

 

b) Reunions amb diversos col·lectius locals. La Llacuna és una població petita 

però amb una activitat cultural molt intensa que es materialitza en una 

important quantitat d’associacions locals: Centre d’Estudis Llacunencs, festa 

Major, Coral de la Cuitora, Gegants, com algunes de les més rellevants. 

 

Amb l’objectiu d’incloure o millor dit de fer partícip a la població aquest treball 

en el seu benefici, es va tenir un contacte constant amb les reunions 

esmentades, correus electrònics on facilitaven certs referents patrimonials. Així 

mateix els vincles constants amb dos de les regidores de l’ajuntament que han 

assessorat en tot moment sobre aquests temes, fins i tot visitant alguns dels 

punts esmentats als inventaris i en molts casos, acompanyant-me a la visita 

d’algunes d’aquelles persones que bé al centre de la població, bé a veïnats han 

facilitat la realització d’aquest treball. 

 

Fase 2. Treball de camp 

 

La tasca més important ha estat la del treball de camp, cercant, localitzant i 

visitant els edificis, les fonts, els jaciments arqueològics, les masies i altres 

indrets del municipi. Hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han 

facilitat la nostra feina i ens han obert les portes d’algunes finques particulars. 

En alguns casos, però, no ha estat possible entrar, ni a dins les cases ni, en 

algunes ocasions, dins la pròpia finca pel temor o recança d’algunes persones 

davant l’ incertesa d’aquesta activitat i les possibles conseqüències a curt o mig 

termini. 

 

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la 

descripció dels elements de patrimoni, s’han fet croquis de cadascun dels 

indrets, i s’han  dut a terme centenars de fotografies, moltes més de les 
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necessàries i que romandran com a part complementaria del treball a títol 

d’arxiu. Dins d’aquest apartats, tant particulars, com entitats han facilitat 

fotografies antigues de la població. 

 

El treball de camp s’ha recolzat amb una sèrie d’entrevistes a persones 

relacionades amb entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir 

alguna vinculació amb elements del patrimoni cultural amb propietaris o 

masovers de finques o els esmentats tècnics o càrrec politics actuals amb 

amplis coneixements geogràfics o de patrimoni en sentit  ampli sobre el seu 

municipi. 

 

Així mateix, el col·lectiu arqueològic local (concretament el Sr. Lluís Mormeneo) 

ens ha facilitat dos plànols amb la localització orientativa d’aquells llocs que 

segons la seva informació (visites in situ o noticies antigues) formarien part 

d’una potencial i futura Carta Arqueològica de la Llacuna. Només s’ha inclòs en 

aquest inventari aquells punts dels que es disposa de bibliografia, restes de 

materials, descartant aquells que formen part de la tradició espeleològica sense 

una vessant d’ocupació humana que demostri un interès patrimonial més enllà 

del pròpiament natural. 

 

 
Plànol del municipi de La Llacuna amb jaciments o indrets amb interès arqueològic  
(Cedit pel Sr. Lluís Mormeneo) 
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Fase 3. Treball de gabinet 

 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la 

memòria, amb totes les dades obtingudes. Amb la informació documental i la 

generada pel treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut 

elaborar les corresponents fitxes de cada element i fer-ne una anàlisi i un 

diagnòstic concret sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats del 

patrimoni cultural. 

 

5. RESULTATS DE L’ESTUDI 
 
5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 
 
L’Inventari efectuat el formen 158 fitxes que inclouen patrimoni moble, immoble, 

natural, jaciments o espais arqueològics, patrimoni documental i immaterial. En 

alguns casos s’han fet diverses fitxes associades a un mateix element sempre 

que la complexitat d’aquest ho justifiques cas del Castell de Vilademàger o 

l’Església de Santa Maria, per exemple. En altres, s’ha sintetitzat el contingut 

divers sobre una mateixa fitxa donat que aquell espai o element tractat té una 

unitat i si es separa en diverses fitxes perd aquest sentit, com succeeix al Clot 

de les Barraques on diverses construccions tradicionals tenen com a vincle 

bàsic l’explotació de la riera de Mediona per usos industrials a finals del segle 

XIX. 
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Veïnat del Clot de les Barraques 

Tal com s’esmenta en les fitxes corresponents a les barraques de pedra seca i 

en general a les construccions d’aquestes característiques, està en curs un 

treball exhaustiu per part de membres del Centre d’Estudis Llacunencs que té 

inventariades prop de 400 exemplars. A l’inventari figuren 17 casos dels quals 

em va enviar fotografia el Sr. Joan Alegret amb localització i trets generals. 

 

Barraca de pedra seca 

Hi ha alguns exemples, molt pocs, de llocs que segons comunicació personal 

no se’n conserven restes d’espais identificats en estudis anteriors i que per tant 

no s’ha visitat amb l’objectiu de concentrar-nos en altres indrets potser més 

rellevants i se’ns dubte més accessibles.  

En casos como el poblat ibèric del Castellar, excavat a finals del setanta per la 

Núria Rafel, s’ha efectuat durant el mes de juliol de 2012 una campanya de 

neteja amb voluntaris locals i foranies per posar en valor aquest referent 

arqueològic local. Per aquest sentit, no es va visitar i la fotografia que surt al 

llistat ha estat cedida amablement per la Mireia Sabaté Balada. 
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Restes molt malmeses del poblat 

 
 
5.2. Patrimoni immoble 
 

L’estudi permet confirmar clarament que el Patrimoni Immoble, es a dir, masies, 

conjunts, barraques de pedra seca i altres construccions afins, jaciments 

arqueològics, forns de calç, fonts d’ús social i amb tradició cultural i cultual son 

majoritàries amb 120 fitxes que suposen un 75%. El punt de partida del nostre 

treball ha estat les fitxes elaborades pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 

Generalitat  entre les anys 1982 i 1991, darrera revisió. Sobre las quaranta i 

tant fitxes, el número s’ha augmentat en aquest cas fins assolir les 72, 

considerant com a tal, edificis civils, masies de propietat i us privat, obres civils 

com ponts o fonts i les 17 barraques de pedra seca (sobre les 400 existents) 

que no van ser tingudes en compte en l’estudi esmentat del darrer quart del 

segle XX. 

Cal destacar dins d’aquest conjunt que de les diverses unitats estructurals que 

formen part del Castell de Vilademàger, tot i formar part del patrimoni 

arquitectònic, immoble, en aquest cas ha estat integrades dins de l’apartat 

d’arqueologia. 

El patró d’assentament o la disposició dispersa sobre el terreny és evident 

donat que a part dels tres nuclis principals del municipi (La Llacuna, Rofes i 

Torrebusqueta) , veïnats com Pullina, Les Vilates, Solanes, Balta, etc., son 
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exemples paradigmàtics de la dispersió rural i les baixes densitats 

demogràfiques esmentades anteriorment. Aquestes masies o veïnats 

presenten unes construccions molt habituals i extrapolables a altres territoris de 

la geografia catalana. Plantes de forma rectangular, un o dos nivells, amb o 

sense golfes i sostres a dos vessants i cobertura de teules corbes. Presencia  

d’estructures annexes, moltíssimes reformes posteriors i usos moderns 

desvirtuen en molts casos les construccions primigènies. 

 

 

Gràfic 1. Distribució general de les fitxes efectuades 

Els jaciments arqueològics, considerant com a tal aquells que tenen un interès 

patrimonial sumen 21casos, que constitueixen el 17% del total reflectit. El 

plànol cedit amablement pel col·lectiu arqueològic local ubica de forma 

orientativa tot un seguit de coves, espais potencials d’interès espeleològic i 

altres amb referents bibliogràfics antics que no en tots els casos son clars.  Es 

precisament per aquesta circumstància que només hem considerat dins 

d’aquest apartat els següents punts: 1) aquells que formen part de 
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extranet.eGIPCI, segons consulta efectuada al maig de 2012 on figuren 

jaciments identificats amb localització, referència a materials recuperats i 

bibliografia. 2) aquells que responen a intervencions recents com el cas del 

Dolmen de la Comallosa o la tomba de la Rovira que es poden visitar i han 

estat  treballats i reverenciats a la bibliografia arqueològica. Dins d’aquest grup 

també formen part excavacions antigues com les del poblat ibèric de Puig 

Castellar o bé els forns ibèrics dels Igols recentment visitats per arqueòlegs de 

la Universitat de Barcelona. 3) castells ja sigui el conjunt de Vilademàger, 

Martinet, el de Llenes o les restes d’Ancosa, com a més rellevants. 

 

Gràfic 2. Detalls del patrimoni immoble 

Crec que dels “possibles o potencials jaciments” que s’esmenten als plànols cal 

fer una revisió i reconeixement, donat que no figuren assentaments d’època 

romana per exemple, mentre que la tradició prehistoriadora del Penedès i el 

Garraf fa que la majoria dels indrets responen en aquestes fases més antigues 

de l’ocupació humana, o, fins i tot, punts que no tenen ocupació humana 

constatada i només un interès natural, destacable per altra banda. 
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Dins del municipi de La Llacuna hi ha un seguit de lloc que tenen la màxima 

protecció patrimonial, donat que estan declarats com a Bé Cultural d’Interès 

Nacional, mitjançant el Decret 22-04-1949, publicat al BOE 05/05/1949, integrat 

dins la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. Son el Castell de Vilademàger, 

la Creu de terme de la Plana, els castells de Llenes i Martinet i tots els escuts 

que formen part dels bens immobles del municipi. 

        
Escuts de Cal Jep Nin, l’Ajuntament i Ordre de Dominiques 

 

5.3. Patrimoni moble  
 
Aquest capítol es format per 11 fitxes que constitueixen un 7% del total. 

Enginys industrials per la molta del grà, la pila baptismal de l’església de Santa 

Maria, moles disposades com a objectes decoratius, creus de terme de 

cronologia medieval i moderna i alguns elements que formen part d’estructures 

arquitectòniques però que tenen sentit fora d’elles formen aquest apartat. 

 

Un aspecte rellevant i complementari pel que fa als béns patrimonials immobles 

i mobles és la seva adscripció cronològica dins dels períodes històrics més 

habitualment referenciats a la bibliografia. En aquest sentit, s’ha establert els 

següents períodes genèrics: Prehistòria, Edat Antiga, Medieval, Moderna i 

Contemporània. Hi ha elements patrimonials clarament datables per seriació 

arqueològica, documentació escrita, dades paleogràfiques o epigràfiques, etc. 

Per altra banda, hi ha també una bona part dels béns catalogats que son difícils 

de situar amb precisió donat que no es tracta de manifestacions artístiques o 

estètiques aplicades a l’arquitectura, escultura, arts populars, artesania, etc que 

no responen a les grans línies artístiques que permeten una major precisió. 
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En aquest sentit, dels 131 elements que formen part d’aquest apartat de 

l’estudi, els períodes prehistòric, antic, medieval i modern son els que es poden 

precisar millor , 45 fitxes sobre el total, es a dir, 34,35 %. 

 

La resta de les manifestacions materials son bàsicament masies, esglésies, 

construccions de pedra seca amb funcions diverses que sense referències 

cronològiques clares, ni estils evidents, s’han emmarcat dins dels segles XIX-

XX veient trets formals i establint comparacions orientatives amb altres 

exemples semblants. 

 

 
Gràfic 3. Patrimoni immoble i moble segons períodes històrics 

 

Un darrer aspecte fonamental alhora de parlar del patrimoni immoble i moble 

llacunenc és l’establiment d’uns paràmetres molt genèrics sobre la conservació 

dels exemples estudiats. Tal com figura a les fitxes omplertes tres son les 

categories bàsiques contemplades: Bo, Regular i Dolent, establint una entrada 

complementaria analitzant les circumstàncies explicatives d’aquest fet. 

 

Tal com figura al gràfic, un 36% de les 131 de les unitats analitzades es troben 

regular o malament conservades, mentre que la resta (cases, esglésies o fonts 
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per aplecs) es troben en bones condicions, fruit de la cura dels seus propietaris 

o bé d’un cert interès demostrat per les autoritats municipals o dels col·lectius 

veïnals de la població. 

 

Dintre del grup que presta un bon estat de conservació en molts casos no es 

tracta tant de preservació de l’interior de les cases tal com eren originàriament, 

com del fet de generar unes propostes que intenten fer possible la vivenda en 

un espai històric, amb la funcionalitat i les necessitats de la vida quotidiana 

moderna.  Només en un dels casos, Casa-Habitatge del carrer Badorch (nº 26) 

es constata un cert grau de manteniment dels paraments exteriors, i de les 

formes in funcions originals d’un espai que es va desocupar com a vivenda 

l’any 1925 i actualment només es visita de forma puntual per part dels seus 

propietaris. 

 

 
Gràfic 4. Estat de conservació dels béns immobles i mobles estudiats 

Del grup definits com de dolenta i regular conservació una bona part son 

jaciments arqueològics, bé siguin coves, poblats o enclavaments productius 

d’època ibèrica o assentaments medievals. El seu aïllament a banda de les 

cronologies antigues, son algunes de les raons explicatives d’aquesta realitat. 

En un altra extrem d’aquest mateixos grups es troben cases tradicionals que ha 

estat abandonades des de fa anys i que es troben en un estat deplorable com 

es el cas de Can Casanelles, Can Bialó o amb una cronologia anterior com la 

masia antiga del veïnat de Vilates. 
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Dins d’aquest mateix grup s’inclouen instal·lacions industrials modestes (forns 

de calç, teuleries, fonts o algun jaciment arqueològic) que van tenir una 

ocupació durant certs períodes de temps per ser abandonats posteriorment de 

forma progressiva fruit de la pèrdua de les seves funcions econòmiques, 

productives, rituals o d’aplec, etc.). 

 

5.4. Patrimoni documental 
 
Pel que fa a aquest apartat només disposem de tres fitxes que suposen un 1,89 

% del total i que son l’Arxiu Municipal amb dades de caràcter administratiu del 

municipi, l’Arxiu del Centre d’Estudis Llacunencs que inclou bibliografia 

històrica i alguns exemplars importants de la historia llacunenca des del segle 

XVII-XVIII i la col·lecció fotogràfica Cuyàs, a la que no hem pogut accedir.  

 

Formant part de l’actual rectoria de La Llacuna, al pis de dalt es conserven 

alguns exemplars del l’arxiu parroquial, tot i que per qüestions funcionals 

d’aquest treball aquesta documentació ha estat inclosa (i la fotografia 

corresponent) com a part de l’edifici annex a l’església parroquial. 

 
 
5.5. Patrimoni immaterial 
 

Aquest capítol està força representat al municipi gràcies a tot un seguit de 

col·lectius molt actius que reivindiquen la continuïtat de tradicions tant pròpies 

com els aplecs, les festivitats d’origen religiós però amb una vessant social i de 

costumari important (Nadal,  etc) o be pròpiament populars com son l’Aplec del 

Gegants, la festa Major, algunes dites populars, i alguna llegenda popular. Cal 

destacar dins d’aquest apartat l’activitat la predisposició d’aquests grups de 

gent bàsicament jove i de mitjana edat has estat excel·lents alhora de 

col·laborar enviant per correu electrònic síntesi dels seus programes, imatges, 

etc. Se’ns dubte es fantàstic que una població que no arriba al miler d’habitants 

tingui aquest dinamisme cultural, en el sentit de popular, participatiu, no 

excloent i constant al llarg del calendari. Constitueixen un 8% del total analitzat, 

es a dir, 13 fitxes. 
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5.6. Patrimoni Natural 

A les referències inicials es va considerar bàsic tenir en compte dos espais 

naturals importants: 1) la capçalera del Foix i 2) la part del Sistema Prelitoral 

que forma part del municipi. Pla d'Espais d'Interès Natural o PEIN, aprovat pel 

Govern de la és una configuració legal que té per objecte la delimitació i 

l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels espais 

naturals, la conservació dels quals cal assegurar, d'acord amb els valors 

científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que 

posseeixen. 

El Pein va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i des 

d'aleshores ha estat força ampliat. Té els seus orígens en la determinació legal 

que fa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada 

posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de 

medi ambient. 

Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsic aplicable en la 

totalitat del seu àmbit; aquest règim pot completar-se en cada espai o conjunt 

d'espais mitjançant: 1) la formulació de plans especials de protecció del medi 

natural i el paisatge, i 2) la declaració d'espais de protecció especial (parcs 

nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves o parcs naturals), que 

fa que els espais passin a tenir una regulació jurídica pròpia i una gestió 

individualitzada per a preservar-los i potenciar-los. 

Els recorreguts efectuats per la documentació general del municipi han permès 

constatar que més enllà d’aquests espais  protegits segons les normatives, la 

pràctica totalitat del municipi presenta uns trets naturals de primer ordre, amb 

una diversitat de terrenys, conreus, especies vegetals i animals que cal 

preservar mercès a la normativa esmentada.  

Dins del patrimoni natural, en destaquen vuit especies d’arbre protegides que a 

banda de la seva significació i grandària tenen un vessant simbòlic important i 

ha estat i son encara en alguns casos, indret d’aplecs en determinades dates 

de l’any, dins d’aquest activitat col·lectiva de cohesió com a poble al voltant de 

bens tan rellevants com el lledoner de la Masia de Ventanell 
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Lledoner 

També s’han  inclòs espais puntuals com l’Avenc d’Ancosa i el de Vilaumala 

com a referents naturals que formen part de les rutes a peu de diversos 

col·lectius locals i de gent vinguda de fora del municipi. 
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	El castell de Vilademàger localitzat a 712 m d'altitud, arruïnat (en resta un portal d'entrada i part de la torre de l’homenatge), en un lloc aspriu, des d' on es domina la vall de la Llacuna. Amb l'antiga parròquia de Sant Pere de Màger (nom del magnat que degué aprisiar el lloc a mitjan segle X), fou l'origen de la demarcació. 
	MALUQUER DE MOTES,J.; HUNTINGFORD, E.; MARTÍN, R.; RAURET, A. M.; PALLARES, R.; VILA, M. del V. Catàleg provisional dels poblats de l'època ibèrica del Principat de Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1982.

