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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 els seus projectes l’OPC promou 

l’elaboració de Mapes de Patrimoni Cultural, amb la col·laboració dels municipis interessats, 

amb la següent finalitat: 

 Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni cultural i 

natural del municipi 

 Valoració dels elements reconeguts 

 Adopció de mesures per la seva protecció, consolidació i conservació 

 Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social i cultural 

 

 
         Vista general de nucli de Sant Pere Sallavinera 

Aquesta memòria tècnica reflecteix els resultats dels treballs de recerca per la realització del 

Mapa de patrimoni cultural i natural del municipi de Sant Pere Sallavinera, de la comarca de 

l’Anoia. L’estudi, sol·licitat per l’ajuntament de Sant Pere Sallavinera, ha estat encarregat a 

l’empresa Cat Patrimoni - Web Cultura SL. L’elaboració del treball ha estat realitzada per Núria 

Cabañas Anguita entre els mesos de novembre de 2018 i juliol de 2019.  
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2. AGRAÏMENTS 

L’execució d’aquest treball ha estat possible gràcies a la col·laboració i suport d’un seguit de 

persones i el propi ajuntament a qui volem agrair la seva participació i entrega.  

Des de l’ajuntament de Sant Pere Sallavinera es va comptar amb el suport i l’ajut de 

l’alcaldessa Montserrat Noguera i Cantacorps, el Primer Tinent d’Alcalde i regidor de Joventut i 

camins veïnals, Maties Bosch i Bacardit i l’administradora Judit Solans. 

També volem agrair altres institucions per la col·laboració i les atencions rebudes molt 

professionalment dels seus tècnics alhora de realitzar les consultes, en especial als 

responsables de l’Arxiu Episcopal de Vic, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, al Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, a l’Associació de les Nits Culturals, al Mossèn Carles Riera i a 

l’arxivera de la Diputació de Barcelona, Agnès Rueda. 

Finalment, volem agrair a totes les persones que ens han obert les portes de casa seva i que 

han compartit amb nosaltres els seus coneixements sobre el municipi, en especial al Ramón 

Bosch, el Felip Estruc, Silvestre Siscart i la Núria Estruc. 

 

 
 Vista general del turó i el castell de Boixadors 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Marc teòric 

L’objectiu de l’elaboració dels Mapes de patrimoni cultural i natural és la recollida exhaustiva 

d’informació sobre els diversos elements patrimonials del municipi amb la finalitat de realitzar 

un inventari de tots els elements significatius del nucli pel seu valor històric, artístic, singular i 

simbòlic. De cada element s’efectua una fitxa amb totes les dades que s’han obtingut a través 

de la visita in situ i de la informació recollida a través de la documentació bibliogràfica i 

informació oral proporcionada per particulars del nucli o membres d’associacions. Un cop 

realitzat l’inventari es poden dur a terme diferents anàlisis i estadístiques per valorar de 

manera individual o global els béns del municipi.  

L’objectiu és oferir una eina de coneixement a l’ajuntament, i en general, als habitants del 

municipi sobre el patrimoni que els envolta i alhora un instrument de conservació i protecció 

del mateix. També és un recurs que permet elaborar materials de difusió així com planificar i 

facilitar la presa de decisions en el plantejament urbanístic del propi municipi. Es tracta, doncs, 

d’un instrument flexible que permet en el futur ampliar la informació dels béns fitxats i 

incorporar nous béns, perquè es consideri necessària la seva inclusió, o bé perquè en el 

moment de la realització del Mapa eren desconeguts. 

És important tenir en compte que el Mapa no es una memòria que expliqui el passat històric o 

el context social o econòmic del municipi, ni tampoc és un catàleg urbanístic del patrimoni 

arquitectònic del municipi amb una normativa associada de protecció. Per tant, el Mapa no 

determina la protecció dels bens fitxats per que no té capacitat legal ni normativa, tot i que és 

un document que pot ajudar a elaborar posteriors catalogacions de caràcter urbanístic. 

Principalment, un Mapa de Patrimoni és una base de dades que recull de forma sistemàtica el 

patrimoni cultural i natural existent a tot el terme. 

Un Mapa de Patrimoni Cultural està estructurat en cinc grups temàtics els quals estan 

subdividits en diferents elements patrimonials classificats en 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 
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2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental   3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documentals 

3.3. Fons bibliogràfiques 

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 del medi natural   5.1. Zones d’interès 

5.2. Espècimens botànics singulars 

 

 

El patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 

etnològic, identitari, religiós i industrial. Els conjunts arquitectònics estan configurats per  

diversos edificis que formen un conjunt coherent. Els elements arquitectònics són parts 

rellevants o singulars d’un edifici i estructures arquitectòniques de menor entitat, de caire 

rural o popular. Els jaciments arqueològics són de qualsevol tipus i cronologia i per últim l’obra 

civil correspon a estructures  de caràcter públic o comunal.  

El patrimoni moble, inclou els elements urbans que fan referència a monuments o altres  

elements commemoratius o ornamentals instal·lats a la via pública. També inclou les 

col·leccions així com els objectes singulars rellevants de caire públic o privat. 

El patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfiques. 

El patrimoni immaterial integra les manifestacions festives principalment les festes populars 

locals, en la seva globalitat, o destacant una activitat singular específica dins la festa. També 

inclou les tècniques artesanals, que fan referència a manifestacions singulars i específiques de 

la localitat o el seu entorn, en relació als oficis, a l’artesania, a la gastronomia, etc; la tradició 

oral que correspon a qualsevol referència d’origen no literari relacionada amb llocs o elements 

del terme; l’apartat de música i  dansa que fa referència a manifestacions musicals tradicionals 

singulars i específiques de la localitat o el seu entorn que estiguin en vigor o bé que s’hagin 

perdut i finalment el costumari que engloba maneres d’actuar, comportaments socials i 

actituds pròpies de la localitat.  
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Finalment, el patrimoni natural engloba les zones d’interès (que inclou els jaciments 

paleontològics) i els espècimens botànics singulars. Les zones d’interès són les que tenen un 

valor específic a causa de les seves característiques botàniques, ecològiques, zoològiques, 

geomorfològiques o paisatgístiques, encara que hagin estat creades o alterades per 

intervencions antròpiques. Els jaciments paleontològics corresponen a zones amb un valor 

paleontològic, hagin estat objecte d’excavació i estudi o no. Els espècimens botànics singulars 

normalment són arbres o arbredes que tenen un interès històric  o simbòlic per la zona.  

El model de fitxa utilitzat per dur a terme l’inventari és el que proporciona l’Oficina del 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que conté les següents dades per cada 

element: 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; Historia; Bibliografia; 

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

fotografies. 

Durant l’elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural també es localitzen un seguit d’elements 

poc singulars o dubtosos que poden ser inclosos en el Mapa del Patrimoni però sense 

l’elaboració d’una fitxa. Es tracta d’elements poc rellevants i amb poc valor, desapareguts, o no 

localitzats  tot i tenir-ne referències orals o bibliogràfiques. També poden pertànyer a termes 

municipals limítrofs tot i que es creien que eren del municipi en estudi. Aquests casos, 

s’inclouen en un apartat dins la present memòria (5.4. Elements no fitxats) ordenats per les 

tipologies establertes i descrites anteriorment.  

3.2. Metodologia de treball 

Els treballs duts a terme han consistit en la recollida de dades referent a diferents elements del 

terme municipal de Sant Pere Sallavinera i l’elaboració d’un inventari de tots els elements 

identificats. Els treballs s’han desenvolupat en tres fases: treball de documentació, treball de 

camp i treball de gabinet. 

Fase de documentació prèvia 

La primera tasca implica la recerca documental tant en biblioteques, arxius i centres on es 

consideri que hi pot existir informació referent al patrimoni del terme objecte d’estudi. En 

aquest cas, s’ha dut a terme els següents treballs: 

 Inicialment s’ha consultat i realitzat el buidatge de l’Inventari del Patrimoni 

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

de Catalunya (Cartes arqueològiques) a partir de l’aplicatiu eGIPCI;  l’Inventari del 

Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC); l’Inventari d’Arbres Monumentals d’interès 

local i comarcal de Catalunya; l’Inventari de Camins Ramaders i el Catàleg del 

Patrimoni Festiu a Catalunya. 
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 Consulta de l’Arxiu parroquial de Sant Pere Sallavinera, l’Arxiu Municipal de Sant Pere 
Sallavinera, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Episcopal de Vic, l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, el Museu de la Pell, Comarcal d’Igualada i el Museu Episcopal de Vic i la 
Biblioteca d’Igualada. 

 Consulta de l’anuari estadístic de Catalunya (Idescat) per les dades demogràfiques, 

econòmiques i estadístiques del municipi. 

 Consulta de la pàgina web de la  http://wikipedra.catpaisatge.net/ que inventaria el 

patrimoni relacionat amb la pedra seca a Catalunya, així com de la pàgina web 

http://www.gnomonica.cat/ per la consulta dels inventaris dels rellotges de sol de 

Catalunya realitzada per la Societat Catalana de Gnomònica 

  Consulta de la pàgina web de de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC) 

www.icc.cat i del SITMUN de la Diputació de Barcelona www.sitmun.diba.cat, per a la 

cartografia.  

 Consulta de la pàgina web de l’Associació de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera 

http://nitsculturals.cat  i la pàgina web http://www.patrimonifunerari.cat/ per 

l’inventari i la localització del patrimoni funerari. 

La obtenció de dades ha permès elaborar un primer llistat d’elements patrimonials del 

municipi que posteriorment s’ha vist ampliat amb el treball de camp.  

Fase de treball de camp 

El treball de camp implica la visita i localització de tots els elements patrimonials identificats en 

la fase de documentació i la possibilitat d’identificar-ne de nous: edificis, fonts, objectes, 

elements arquitectònics, jaciments arqueològics, zones d’interès natural... Per aquesta tasca 

ha estat essencial la col·laboració d’alguns veïns que ens han acompanyat i ens han obert les 

portes de les seves cases. Malgrat tot, que en algunes masies no ha estat possible l’accés a 

l’interior de les finques. També s’han de tenir en compte els elements patrimonials originaris 

del municipi però que es troben dipositats en altres zones fora del terme, com són els 

elements mobles localitzats al Museu Episcopal de Vic. 

Tots els elements patrimonials identificats es poden agrupar en diversos nuclis o disseminats  

de població, essent el principal el nucli de Sant Pere Sallavinera: 

 Nucli de Sant Pere Sallavinera 

 Nucli de la Llavinera 

 Nucli de la Fortesa 

 Disseminat de la Querosa 

 Disseminat de Boixadors 
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Font ICC: Mapa del terme municipal de Sant Pere Sallavinera, amb els nuclis i disseminat. 

Cada element ha estat fotografiat tot i que en alguns casos no ha estat possible l’obtenció de 

fotografies per tractar-se d’esdeveniments organitzats anteriorment a la realització del Mapa 

del Patrimoni. També s’ha pres tota la informació per a realitzar una descripció detallada de 

l’element i s’han realitzat entrevistes als propietaris de les masies o bé als veïns que poguessin 

oferir informació sobre els elements patrimonials. Finalment, s’ha situat geogràficament cada 

element en coordenades UTM, amb el sistema de referència geodèsica ETRS89. En el cas del 

patrimoni immaterial com són les tradicions orals o les manifestacions festives, al no estar 

situats en un lloc determinat, s’ubiquen amb les coordenades de l’Ajuntament com a punt de 

referència igual que succeeix amb els elements mobles o documentals que es troben en altres 

municipis.  

Fase de gabinet 

L’última fase del treball consisteix en introduir tota la informació patrimonial, visual, 

documental i fotogràfica recollida de cada element patrimonial, visual, documental i 

fotogràfica, en les fitxes individuals i en la redacció de la memòria tècnica amb la finalitat de 

detectar les potencialitats i necessitats del patrimoni del municipi.  

La Llavinera 

La Querosa 

Turó de Boixadors 

La Fortesa 
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4. MARC HISTÒRIC I GEOGRÀFIC 

4.1. Marc geogràfic i físic 

El terme de Sant Pere Sallavinera es troba situat al nord de la comarca de l’Anoia amb una 

extensió de 22,02 km2, al límit amb el Solsonès i el Bages. Limita al sud amb els Prats de Reis i 

Calaf, a l’oest amb Calonge de Segarra, al nord amb la Molsosa (municipi del Solsonès), al 

nord-est amb Sant Mateu de Bages, i a l’est amb Aguilar de Segarra, aquests dos últims 

municipis pertanyents a la comarca del Bages.  

El terme s’estén pel vessant sud del turó de Boixadors, coronada pel castell de Boixadors, per 

la plana presidida pel nucli de la Fortesa i la vall que s’inicia entre els antics pobles de la 

Llavinera i Puigdemàger i que té com 

a fondal la riera de Sant Pere, sobre 

la qual hi ha el poble de Sant Pere 

Sallavinera, cap administratiu del 

municipi. Així, l’actual municipi és la 

unió de diferents nuclis de població 

a més de diversos masos dispersos, 

d’entre els quals destaca el Molí de 

Boixadors.  

Geogràficament el municipi està 

situat entre l’altiplà central i la serra 

oriental de Castelltallat, on s’hi ubica 

el Turó de Boixadors. La major part 

del terreny és pla amb alguns turons 

com el turó de l’Espona, el turó de la 

Fortesa i el turó de la Llavinera els 

Mapa de situació del municipi de Sant Pere Sallavinera                            quals donen nom als nuclis de població.  

La major part d’aigües del terme es recull al capçal de la riera de Boixadors, que pren el nom 

definitiu de riera de Rajadell en entrar al terme d’Aguilar de Segarra. Aquesta riera és formada 

per un conjunt de torrents o rases com Cal Ventura, Les Bassetes, Romegosa i la riera de Sant 

Pere. També hi són presents les aigües minero-medicianals, aigües sulfuroses com les de la 

font Puda o aigües ferruginoses com les de la font del ferro; totes situades a la zona de la serra 

de Boixadors.  

La vegetació delimita dues zones clarament diferenciats. Una primera zona situada a la 

serralada de Boixadors, amb un predomini del pi blanc el boix, molt abundant als espais 

d’obaga, i la garriga. La segona zona s’ubica als plans on majoritàriament hi ha els terrenys de 
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conreu, amb un predomini del cultiu de cereals, blat i ordi amb alguns arbres d’ametllers i 

oliveres. La vinya tot i que havia estat un conreu molt extens i important avui dia es troba 

extingit.  

El clima és de caràcter mediterrani continental, que es caracteritza per ser bastant fred a 

l’hivern i càlid a l’estiu. A l’hivern és molt freqüent la boira i el gebre des de finals de la tardor 

fins ben acabat l’hivern. El règim pluviomètric és escàs, tot i això, la manca d’aigua de pluja és 

compensada per les boires que ajuden a que els camps mantinguin la humitat. 

4.2. Marc demogràfic i econòmic 

La població que forma el municipi de Sant Pere Sallavinera inclou antics nuclis de població com 

la Fortesa, la Llavinera, Boixadors i Sant Pere; aquest últim centre administratiu del municipi.  

El poblament de Sant Pere Sallavinera ha estat molt irregular tot i que és un territori ocupat 

des d’antic tal i com ho evidencien les restes arqueològiques d’època ibèrica (fitxa núm. 175). 

Les primeres dades especifiques relacionades amb el cens de població són els fogatges de l’any 

1370 pertanyents 39 focs que posteriorment, l’any 1378 es redueixen a 23 focs que es 

mantenen fins l’any 1497  i que entre els anys 1515 i 1553 augmenten progressivament fins a 

36 focs. Dades que es troben representades en la següent gràfica: 

 
                        Font: Gran geografia comarcal de Catalunya. Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf. 
 
La disminució de la població a l’últim terç del segle XIV i durant el segle XV s’hauria de 

relacionar amb la crisis econòmica arran de les males collites i la crisis social i política amb 

l’aparició d’epidèmies  i els aixecaments camperols. 
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A partir del segle XVI es començar a produir un augment poblacional progressiu al municipi de 

Sant Pere Sallavinera igual que succeeix de manera generalitzada al territori de Catalunya. Des 

de l’any 1718 ja es tenen dades amb nombre d’habitants. L’any 1718 es comptabilitzen 135 

habitants passant a 116 habitants a finals del segle XVIII. A partir de l’any 1842 hi ha un fort 

augment de la població, que passa de 116 a 236 habitants. Aquest fet és a causa  de les bones 

collites i sobretot pel preu de la vinya. A l’últim quart del segle XIX s’experimenta una 

davallada significativa passant de 305 habitants l’any 1860 a 268 habitants l’any 1887 degut a 

la crisis de la vinya arran de la fil·loxera. 

 

A partir de l’any 1900 el municipi comença ja a mostrar una recuperació demogràfica constant 

fins a mitjans de segle quan el municipi pateix una davallada significativa passant de 353 

habitants l’any 1950 a 224 habitants l’any 1970. Aquest fet es degut a l’emigració poblacional 

cap a les ciutats industrials com Calaf provocant el despoblament dels nuclis rurals.  

 

 
   Font: Gran geografia comarcal de Catalunya. Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Garraf i Història de l'Anoia II 

 
L’activitat econòmica principal del municipi ha estat l’agricultura amb un predomini dels 

conreus de cereals (blat i ordi) i de fruiters en menys mesura, tal sols un 7%. Antigament havia 

estat molt important la vinya, essent el conreu principal, tot i que actualment és un cultiu 

completament inexistent.  
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               Font: Idescat 
 

Actualment la ramaderia ha sofert una gran transformació i ha passat d’abastar només per 

l’autoconsum a produir per l’exportació, aspecte que ha afavorit a la modernització de les 

granges. Tal i com es plasma en la gràfica, la importància del bestiar recau en els porcins amb 

un 97 %  del total (4.167 caps). En el cas de l’aviram i de les conilleres són explotacions que en 

la seva totalitat no arriben ni a 1% del total però que van agafant importància.  

 

       
              Font: Idescat 
 
El sector secundari actualment és inexistent, i pel que fa al sector terciari en destaca la 

presència d’allotjaments rurals com l’antic Hostal del Bou (fitxa núm. 125) situat a tocar de 

l’antic camí ral entre Calaf i Manresa o Cal Grau (fitxa núm. 126).  

 



  
  Mapa del Patrimoni Cultural  

   Sant Pere Sallavinera 
 

 
 

WEB CULTURA, SCP – Plaça Barcelona’92 nº 7 baixos  -  08280 CALAF 
Tels. 93 869 98 46  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria Tècnica[p. 16]         
 

4.3. Marc històric 

Gràcies a l’elaboració del Mapa del Patrimoni, els vestigis més antics es troben situats a 

l’Obaga de Gotsems (fitxa núm. 175) on es van localitzar en superfície diversos fragments 

ceràmics del tipus ceràmica ibèrica i àmfora itàlica però sense la presència d’estructures 

visibles i que situen cronològicament l’ocupació d’aquesta zona entre els segles I aC- II dC.  

En època medieval el municipi de Sant Pere Sallavinera estava organitzat a partir de diferents 

termes: el del castell de la Llavinera, el del castell de Boixadors i el terme de la Fortesa. 

Malgrat els seus orígens van ser diferents tots ells van acabar formant part del patrimoni de la 

família Boixadors i creant l’actual municipi de Sant Pere Sallavinera.  

El terme de la Fortesa sembla ser que estava integrat dins el terme del castell de Boixadors, 

malgrat que per raons jurisdiccionals es va independitzar formant un territori termal 

independent amb una torre de defensa que posteriorment, es va transformar en castell sota la 

denominació del castell de la Llobosa o Lubosa. Les primeres referencies daten de l’any 1041 

quan l’abat de Cardona, Guillem, va fer una donació al priorat de Sant Jaume de Calaf de l’alou 

que posseïa al lloc anomenat Lobosa. L’any  1209 és novament documentat en un plet on 

s’anomena el castell i la vila de Lubosa, propietat de l’abat de Sant Vicenç de Cardona per 

donació d’Eriball, bisbe d’Urgell i vescomte de Cardona. 

 
Vista general del nucli de la Fortesa 
 

La tardana aparició del topònim de la Fortesa i el fet que les seves afrontacions coincideixen 

amb les corresponents a la Lubosa o Lobosa (terme imprecís i documentat fins el segle XIII) ha 

plantejat la possibilitat d’identificar ambdós indrets amb el mateix tot i que hi ha dates que 
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s’encavalquen, atès que el topònim de la Fortesa apareix documentat per primera vegada l’any 

1202.  

El nucli de la Llavinera, format entorn el castell, va estar sota domini dels bisbes de Vic qui 

cediren el control del castell a la família Cervera i els castlans en van ser els Rocafort.  

Les primeres noticies referents al castell i al terme de la Llavinera daten de l’any 1022 en el 

testament de Randulf, de la família Rocafort, el qual deixa al seu fill, Sunyer Randulf, el castell 

de Llavinera qui l’any 1050 ho va cedir al seu germà Ot Randulf.  

L’any 1096 el castell de Llavinera estava sota el domini de Ponç Hug, fill d’Hug Dalmau de 

Cervera. La darrera confirmació del domini de la família dels Cervera sobre el castell de la 

Llavinera es troba en un testament de Ramon de Cervera de l’any 1182. Immediatament 

després, el castell va passar a ser propietat de la família Boixadors, amb Ramon de Boixadors. 

L’any 1202 en unes donacions que fa la família al Monestir de Montserrat s’expressa la unitat 

del terme formada pels tres nuclis poblacionals. 

El terme de Boixadors apareix citat per primera vegada a la documentació l’any 1015, quan el 

bisbe Borrell de Vic va donar al levita Guillem d’Oló el lloc de Segarra, amb els puigs de Calaf, 

Calafell i Ferrera, i per la banda oriental afrontava amb el coll de Corragó, davant de Boixadors  

(Boxcadossa).  

 
Vista general del castell de Boixadors i l’església de Sant Pere 

 
A partir de l’any 1100 apareix documentat Berenguer Bonfill de Boixadors, el qual l’any 1112 

en el seu testament féu deixes a l’església de Sant Pere i Santa Maria de Boixadors però sense 
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fer constar que fos el senyor del castell. L’any 1102 es documenta un altre membre de la 

família, però d’una branca diferent, anomenat Ramon de Boixadors, mentre que l’any 1117 

apareix un altre membre amb el nom de Ramon Guillem de Boixadors, senyal que 

possiblement eren familiars però no germans.  

Al llarg del segle XII es continua documentant la família Boixadors, però amb poca relació amb 

el terme de la fortalesa de Boixadors. Moltes de les notícies fan referència a la seva activitat de 

repobladors del castell de l’Espluga Calba i de Fulleda.  

L’any 1124 es documenta Guillem de Boixadors, senyor del castell de Boixadors, que va rebre 

terrenys pròxims a la parròquia de Sant Joan després de la conquesta de Lleida l’any 1149; 

Berenguer de Boixadors, que va participar en la conquesta de Lleida i va ser jutge en un plet 

entre el rei Alfons el Cast i Pere de Luçà; Ramon Berenguer, senyor del castell i germà de 

Berenguer de Boixadors. L’any 1232 Guillem de Boixadors va vendre Tarrés i Fulleda al 

monestir de Bonrepòs. Entre els anys de 1273 i 1276, Arnau de Boixadors va rebre de la casa 

reial diverses terres i cases a València. L’any 1297 Berenguer de Boixadors, senyor de 

Boixadors i de Sant Mateu de Bages, va ser anomenat veguer de Cervera i Tàrrega, càrrec que 

va seguir exercint el seu fill Guillem de Boixadors. Segons un testament de Guillem de 

Boixadors de l’any 1323, el castell de la Llavinera ja formava part del patrimoni de família 

Boixadors. 

L’any 1422  Ramon Berenguer de Boixadors comprar les terres de la Fortesa, ampliant així el 

domini dels Boixadors. A partir d’aquest moment, els tres nuclis van passar a formar part d’una 

única baronia o varvassoria, la de Boixadors. L’any 1425 Ramon Berenguer de Boixadors va 

morir sense descendència. Per aquesta raó, la baronia va passar a la seva germana, Beatriu de 

Boixadors casada amb Arnau de Foixà, formant-se una altra línia familiar, Foixà-Boixadors. El 

domini va passar dels Foixà als Salvà l’any 1622 i d’aquests a la família Xatmar l’any 1725. 

Durant la primera meitat del segle XX el castell va ser habitat per la família Barcons, que 

utilitzava principalment tres estances situades a la zona de llevant, fins l’any 1947, quan es va 

abandonar definitivament.  

El nucli de Sant Pere Sallavinera va rebre el nom del terme de la Llavinera i és el resultat de la 

unió de la Llavinera, la Fortesa i Boixadors. Sant Pere Sallavinera va sorgir al segle XI com a 

nucli de població depenent del castell termenat de la Llavinera que progressivament va anar 

adquirint importància a causa de l’església parroquial de Sant Pere, documentada per primera 

vegada en un llistat de parròquies del bisbat de Vic entre els anys 1025 i 1050. 

La guerra napoleònica no va afectar gaire al nucli de Sant Pere, atès que la gent no va formar 

part de cap bàndol. L’any 1841 l’ajuntament de Sant Pere es nomenat constitucional en una 

carta dirigida a l’alcalde, Rafael Bosch. 
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L’any 1890, el nucli de la Fortesa va formar part de l’espai on es van dur a terme les Maniobres 

de Calaf; maniobres militars amb l’objectiu de provar noves formes d’atac i defensa.   

 
Actual església parroquial de Sant Pere Sallavinera 

4.4. Toponímia i escut municipal  

L’escut municipal de Sant Pere Sallavinera té el següent blassonament: escut caironat, gules, 

dues claus passades en sautor amb les dents a dalt i mirant cap enfora, la d’or en banda per 

damunt de la d’argent en barra, acompanyades al cap d’una cérvola passant d’argent . Per 

timbre porta una corona mural de poble. 

Les claus de Sant Pere són l'atribut del patró de la localitat. La cérvola d'argent sobre camper 

de gules prové de les armes dels Boixadors, senyors del poble. 

Aquest escut fou aprovat el 14 de maig de 1985 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC) el 17 de juliol del mateix any amb el número 563.  

El nom de Sallavinera ve del nom Ça Llavinera documentat l’any 1022 com a ipsa Lavinera que 

prové del llatí Labes que significa esllavissada de terres o la caiguda d’aigua.  

La parròquia de Sant Pere va agafar el nom de Sant Pere de Ça llavinera, mentre que el nucli de 

població situat a redós del castell quedà amb el nom de Llavinera Grosa, actual nucli de la 
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Llavinera. El nom de la parròquia va derivar a Sant Pere Salaviñera, després passar anomenar-

se Salavinera i finalment l’any 1933 a Sallavinera.  

El topònim de Boixadors és incert; no obstant el més acceptat és 

que prové de l’arbust boix. Gràcies a la documentació es 

coneixen les primeres grafies del topònim de Boixadors 

Boxoadossa  (l’any 1015), Boxadox (l’any 1025) Boisados (l’any 

1082) i Buxumdorsi (any 1085). 

El topònim de la Fortesa apareix documentat l’any 1202 en una 

donació. No obstat, per les seves afrontacions s’ha relacionat 

amb el nucli que ocupava l’antic castell o torre de la Llubosa 

(ipsa Luposa) documentat l’any 1040 i actualment desaparegut.  

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Sant_Pere_Sallavinera 

5. RESULTATS 

5.1. Elements fitxats 

L’estudi per la realització del Mapa de Patrimoni del municipi de Sant Pere Sallavinera ha 

permès fitxar un total de 182 elements on destaca pel nombre de fitxes realitzades el 

patrimoni immoble i en especial els edificis. En menor quantitat en destaquen els elements 

arquitectònics seguit dels objectes, en la seva totalitat de caire litúrgic. .  

A continuació s’adjunta  una taula amb el nombre i el percentatge de cada grup temàtic i 

tipologia dels elements identificats: 

Grups Temàtics i Topologies  Grups Temàtics   Tipologies 

     Núm.  %  Núm.   % 

Patrimoni immoble   128  70%    100% 
1.1. Edificis        79  62% 
1.2. Conjunt arquitectònic      4    3% 
1.3. Elements arquitectònics      26  20% 
1.4. Jaciments arqueològics      3    2% 
1.5. Obra Civil        16   13% 
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Patrimoni moble   30  16%    100% 
2.1. Elements urbans       1    4% 
2.2. Objectes        28  93% 
2.3. Col·leccions       1    3% 

Patrimoni documental   5  3%    100 
3.1. Fons d’imatges       0    0%  
3.2. Fons documental       5             100% 
3.3. Fons bibliogràfiques      0    0% 

Patrimoni immaterial   14  8%    100 
4.1. Manifestacions festives      6  43% 
4.2. Tècniques artesanals      0    0%  
4.3. Tradició oral       2  14% 
4.4. Música i dansa       6                43%  
4.5. Costumari        0    0% 

Patrimoni natural   5  3%    100 
5.1. Zones d’interès       1  20%  
5.2. Espècimens botànics singulars     4  80% 

Total     182    182 

La següent gràfica mostra les dades totals dels elements inventariats per grups temàtics amb 

un % molt significatiu del patrimoni immoble, on com s’exposarà a continuació, en destaquen 

les masies o cases aïllades i elements relacionats amb l’explotació agrària i les necessitats 

constructives dels grans masos.   

 

5.1.1. Patrimoni immoble 

La selecció de les fitxes dels elements del patrimoni immoble s’ha iniciat a partir bàsicament  

dels elements inventariats en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, en 
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l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat i en la bibliografia relacionada amb el 

terme. 

Aquest primer llistat s’ha vist modificat i complementat amb el treball de camp, que ha permès 

incorporar nous elements dins el Mapa del Patrimoni dels quals no es tenien constància o bé 

descartar-los i incorporar-los en el llistat d’elements no fitxats i en alguns casos s’ha descartat 

algun element per ser una construcció molt recent.  

En termes generals, el patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter rural del 

municipi  i dels diversos nuclis de població, alguns d’origen medieval.  

Dins el grup de Patrimoni immoble s’hi distingeixen cinc grups tipològics: els edificis, els 

conjunts arquitectònics, els elements arquitectònics, els jaciments arqueològics i l’obra civil, 

representats en el següent gràfic:  

 

Edificis 

Aquesta tipologia inclou els edificis singulars amb valor monumental, històric, artístic, 

etnològic, identitari, religiós i industrial, s’han identificat un total de 79 elements.  

Entre aquests elements destaca el castell de Boixadors (fitxa núm. 85) vinculat a l’antiga 

església de Sant Pere (fitxa núm. 86) de l’antic terme de Boixadors. Aquest apareix documentat 

a partir de l’any 1015 tot i que la primera notícia sobre la família que regentava el castell no és 

fins l’any 1100 quan es documenta a Berenguer Bonfill de Boixadors.  

El municipi de Sant Pere Sallavinera agrupa diversos nuclis de població: Sant Pere, La Llavinera, 

La Fortesa, Boixadors i el disseminat de masies de la Querosa alguns dels quals s’han format a  

redós del castell com és el cas de la Fortesa o la Llavinera.   
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En conjunt s’han identificat un total de 44 masies i cases, algunes de les quals un gran nombre 

conserva la data inscrita a la llinda del portal o bé en una finestra del segle XVIII – primera 

meitat del segle XIX com Cal Ros (fitxa núm. 109), Ca la Munda (fitxa núm. 139) i Cal Gotsems 

(fitxa núm. 150). Aquest fet es significatiu atès que és un moment en què l’economia catalana 

va experimentar una transformació agrícola amb la millora de les tècniques de conreu. 

D’altra banda, també es conserven altres construccions actualment en ruïnes fruit de 

l’abandonament i l’emigració a zones urbanes com Cal Corregó (fitxa núm. 152) i d’altres han 

estat objecte de grans modificacions, principalment a l’interior, a causa dels canvis de 

necessitats com és Cal Morros (fitxa núm. 71), Cal Miquel (fitxa núm. 82) o Cal Mingo (fitxa 

núm. 115). 

 
              Cal Ros 
 

En relació a l’explotació agrícola també s’han inventariat diverses barraques de pedra seca 

com la barraca de Cal Gironella (fitxa núm. 79) o la barraca Bosc del Sastre (fitxa núm. 159) 

ambdues amb l’any de construcció inscrit a la llinda de la porta. Segons fonts orals moltes 

barraques han estat enderrocades per l’ampliació de les terrasses dels camps de conreu.  

L’arquitectura religiosa és troba molt representada dins el terme fruit de l’existència d’antics 

nuclis o zones disseminades amb una agrupació de masies al seu entorn. S’han identificat un 

total de 6 edificis religiosos: l’església parroquial de Sant Pere Sallavinera (fitxa núm. 1), 

l’antiga església de Sant Pere situada al castell de Boixadors i d’origen medieval (fitxa núm. 86), 

l’església de Sant Jordi de la Llavinera  (fitxa núm. 2), l’actual església de Sant Pere de 

Boixadors (fitxa núm. 50), l’església de Sant Joan de la Fortesa (fitxa núm. 78) i la capella de la 

Sagrada Família (fitxa núm. 76) de finals del segle XIX i de titularitat particular. 
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            Façana de l’església de la Sagrada Família de Boixadors  
 

Dins aquest grup també destacar l’estació de tren Seguers- Sant Pere Sallavinera (fitxa núm. 

46) construïda l’any 1860 dins la línia de Barcelona- Manresa- Lleida i actualment encara en 

funcionament. Antigament, aquesta estació a més d’estar destinada al transport de passatgers 

també era la parada on es preveia d’aigua la locomotora.   

El municipi també conserva alguns edificis o construccions de caràcter pre- industrials com els 

molins fariners i els forns de calç. Els molins inventariats són construccions relacionades amb el 

torrent de la Font Puda. Es tracta d’un conjunt format per tres molins d’època moderna: Molí 

de Boixadors de dalt (fitxa núm. 73), Molí de Boixadors del Mig (fitxa núm. 74) i el Molí de 

Boixadors de baix (fitxa núm. 183) que aprofitaven les mateixes aigües de funcionament. El 

Molí de l’Ibañez (fitxa núm. 138), també situat en el curs del torrent de la Font Puda, 

actualment ha estat rehabilitat com a residència tot i que mantenen en bon estat part de la 

bassa i el pou de pressió.  

Els forns de calç inventariats són elements estretament relacionats amb l’explotació de 

matèries primes dins el terme. La majoria d’aquests elements patrimonials es troben en molt 

mal estat de conservació a causa del desús i l’abandó a excepció del forn de calç de Boixadors 

(fitxa núm. 4) recuperat l’any 2010. Aquests forns eren emprats per la construcció i reparació 

de les obres del propi mas com el forn de calç de les Feixes (fitxa núm. 131). Segons la 

documentació alguns d’aquests forns es van utilitzar el primer terç del segle XX arran de la 

construcció de la carretera N-141b de Calaf a Manresa com podria ser el cas del forn de calç 

del Polígon de les Garrigues (fitxa núm. 172).  
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Conjunts arquitectònics 

Aquesta tipologia correspon a diversos edificis que formen un conjunt d’estructures complexes 

composades per diversos elements edificats. S’han inventariat 4 elements  que corresponen al 

nucli de la Llavinera (fitxa núm. 6) i al nucli de Sant Pere Sallavinera (fitxa núm. 7), el nucli de la 

Fortesa (fitxa núm. 5) on destaca Cal Ribalta (fitxa núm. 77) situada en el punt més elevat el 

nucli d’origen medieval amb nombroses modificacions en època moderna.  

Finalment, com a conjunt també s’ha inventariat el Molí de Boixadors (fitxa núm. 72) format 

per la casa pairal edificada a partir de diversos volums annexionats des del segle XVI fins a 

l’actualitat, un safareig i un molí d’oli.  

Elements arquitectònics 

En aquesta tipologia s’inclouen elements que formen part d’un edifici però que per si mateixos 

tenen prou valor patrimonial, o elements que formen part de l’entorn d’un edifici i estructures 

arquitectòniques de menor entitat de caire rural i popular. 

 
            Portal adovellat amb l’any 1601 gravat a la dovella central 

 
En total s’han inventariat 26 elements que corresponen a: elements arquitectònics que formen  
part d’un edifici com són els rellotges de sol i un portal; elements d’origen arquitectònic que 

no formen part de cap edificació com són les creus de terme;  i elements de menor entitat com 

les fonts, marges, safareig, pous i oratoris. 
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Dins els elements arquitectònics que formen part d’un edifici hem documentat dos rellotges 

de sol un dels qual apareix a l’inventari de rellotges de sol de la Societat Catalana de 

Gnomònica (fitxa núm. 130) i, un portal d’arc de mig punt adovellat de principis del segle XVII 

(fitxa núm. 70).  

En el grup format pels elements que no formen part de cap edificació s’han inventariat tres 

creus de terme: la creu de davant Cal Mariano (fitxa núm. 51), la creu de Ca la Viuda (fitxa 

núm. 129) i la creu de Terme (fitxa núm. 98).  

L’últim grup, les construccions de menor entitat, s’han fitxat les fonts, la majoria amb 

estructures construïdes com la Font de la Fortesa (fitxa núm. 180), la Font de Sant Pere (fitxa 

núm. 80) o la font de l’Espona (fitxa núm. 13). Dins aquest grup cal destacar el Pou de la 

Morera (fitxa núm. 12), que constitueix un dels naixements del riu Anoia juntament amb les 

aigües del  Molí de la Roda de Veciana i de la Font de la Mussa de Montmaneu. 

 

 
            Pou-rentador de la Fortesa 
 

En relació amb l’aprofitament i ús de l’aigua també s’ha inventariat el Pou de Cal Mir (fitxa 

núm. 106), el Pou de Cal Ros (fitxa núm. 123) i tres safaretjos d’època contemporània: safareig 

dels horts (fitxa núm. 31), el safareig dels horts del Mestres (fitxa núm. 32) i el pou-rentador de 

la Fortesa (fitxa núm. 43).  

Finalment, s’han inventariat dos oratoris: l’oratori de la Verge de Montserrat (fitxa núm. 20) i 

l’oratori dels Seguers (fitxa núm. 44). Aquestes construccions tenen un caràcter religiós i més 

popular i poden tenir un patrocini públic o privat.  
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Jaciments arqueològics 

Aquesta tipologia inclou les restes del passat de qualsevol tipus de cronologia, 

independentment que hagin estat excavats o no. 

Per documentar el patrimoni arqueològic s’ha consultat l’Inventari del Patrimoni Arqueològic 

de Catalunya (IPAC) el qual hi havia inventariat el jaciment del Camí de Seguers que fa 

referència a la Roca foradada del collet dels Pastors i el jaciment paleontologia La Fortesa. 

Ambdós s’han exclòs de l’inventari i formen part dels elements no fitxats (annex 5.4.) per 

formar part d’altres termes municipals.  

No obstant, s’han identificat  dos jaciments amb material ceràmic en superfície, el jaciment del 

Molí de Boixadors (fitxa núm. 176) d’època moderna i el jaciment de l’obaga de Gotsems (fitxa 

núm. 175) amb fragments ceràmics del segle I aC – segle II dc.  

Dins aquest grup també s’han inclòs les trinxeres de les Maniobres de Calaf de l’any 1890 

situades a la zona de la Fortesa (fitxa núm. 182)  

Obra civil 

Dins aquesta tipologia s’inclouen les obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. S’han 

fitxat un total de 16 elements dels quals 9 corresponen a ponts com el Pont de Cal Baldiri (fitxa 

núm. 136), el Pont de l’Hostal del Bou (fitxa núm. 107) o el Pont de l’Ibañez (fitxa núm. 92) i 

l’aeròdrom Calaf-Sallavinera, de titularitat privada (fitxa núm. 30).  

També s’han inventariat un conjunt de 4 basses (fitxa núm. 102, 103, 117 i 160) excavades al 

terreny geològic i utilitzades per emmagatzemar l’aigua en cas d’incendis i dues boques de 

mina d’extracció de carbó: la mina de carbó (fitxa núm. 81) i la mina de carbó Feixes (fitxa 

núm. 28). Ambdues s’han de relacionar amb el creixement econòmic que va experimentar 

l’Alta Anoia a mitjans del segle XIX degut a l’explotació d’aquesta primera matèria, explotació 

estretament lligada al procés d'industrialització d'Igualada. 

5.1.1. Patrimoni moble 

El patrimoni moble es classifica en tres grups tipològics: els elements urbans, els objectes i les 

col·leccions. D’aquest àmbit s’han inventariat un total de 30 elements representats en el 

següent gràfic:  
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Elements urbans 

Els elements urbans corresponen a monuments, elements commemoratius o ornamentals 

instal·lats a la via pública. D’aquest grup hi ha un sol element, la placa commemorativa als 

caiguts (fitxa núm. 155) que es troba situada a la façana posterior de l’església parroquial de 

Sant Pere Sallavinera. Es tracta d’una placa on hi figuren els noms dels caiguts del bàndol 

franquista durant la guerra Civil Espanyola.  

Objectes 

Dins aquest grup s’han fitxat els objectes que formen part o no d’una col·lecció. En total  s’han 

fitxat 28 elements. D’aquests, 26 estan lligats al patrimoni religiós i relacionats amb litúrgia 

cristiana com tres calzes (fitxa núm. 56, 58 i 168), Creus d’altar (fitxa núm. 165, 167 i 169) o 

Crismeres (fitxa núm. 55, 62, 66 i 68). 

També s’ha inventariat l’escultura de la Mare de Déu de Boixadors (fitxa núm. 27) de mitjans 

del segle XIV i que actualment es troba al Museu Episcopal del Vic i la Mandíbula de la Balena 

(fitxa núm. 19) situada a l’interior de l’església de Sant Pere de Boixadors; ex-vot que va oferir 

Ramon de Boixadors a la Mare de Déu de Boixadors a mitjans del segle XIX. 

Col·leccions 

Pel que fa a les col·leccions només s’ha inventariat 1 col·lecció de titularitat pública i que 

corresponen a la col·lecció de materials arqueològics dipositats als Museu de la Pell i Comarcal 

d’Igualada (fitxa núm. 47).  
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5.1.2. Patrimoni documental 

Dins aquest grup és distingeixen tres tipologies: el fons d’imatges, el fons documental i el fons 

bibliogràfic, tots ells de gran valor històric per comprendre l’evolució i la trajectòria del 

municipi. 

En el cas de Sant Pere Sallavinera tot el patrimoni documental correspon al grup de fons 

documental, tal i com queda reflectit en el gràfic.  

 

En total s’ha inventariat 5 fons documentals procedents de diversos arxius i que es poden 

dividir segons la seva titularitat: fons públic i fons privat. 

Els fons de titularitat pública corresponen a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (fitxa núm. 36); l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó (fitxa núm. 35) i el fons de l’arxiu municipal de Sant Pere Sallavinera (fitxa 

núm. 34). 

El fons de titularitat privada es tracta del fons religiós i correspon al fons documental de l’Arxiu 

Episcopal de Vic (fitxa núm. 37) i a l’arxiu parroquial de Sant Pere Sallavinera (fitxa núm. 38). 

5.1.3. Patrimoni immaterial 

El patrimoni immaterial s’agrupa en cinc tipologies: manifestacions festives, tradició oral, 

música i dansa, tècniques artesanals i costumari. En el cas de Sant Pere Sallavinera s’han fitxat 

14 elements patrimonials representats en tres tipologies: les manifestacions festives, tradició 

oral i música i dansa. 
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Manifestacions festives 

Aquesta tipologia inclou les festes 

populars locals i també alguna activitat 

singular i específica dins la festa. En 

total s’han inventariat 6 festivitats: la 

Festa Major de Sant Pere (fitxa núm. 

23); la Festa Major de Boixadors (fitxa 

núm. 26); la Festa Major de la Llavinera 

(fitxa núm. 24); la Festa Major de la 

Fortesa (fitxa núm.25) i la Cantada de 

Caramelles (fitxa núm. 99) que es 

celebra cada Dilluns de Pasqua.  

La festa més significativa i que dona 

renom al municipi de Sant Pere 

Sallavinera és Les Nits Culturals (fitxa 

núm. 21), que es celebra des de l’any 

1993. Aquesta festivitat va sorgir amb la finalitat d’apropar els espectacles (música i teatre) de 

les grans ciutats als petits nuclis i a tots els públics. 

Tradició oral 

Sant Pere Sallavinera és un nucli amb poca tradició oral. S’han inventariat 2 elements, la 

Llegenda de la cabra d’or (fitxa núm. 22) relacionada amb l’antiga església de Sant Pere de 

Boixadors que explica que a l’interior de la cripta hi ha un passadís que porta directament al 

Molí de Boixadors on hi ha enterrada una cabra d’or i les Maniobres de Calaf (fitxa núm. 101) 

on es relata el simulacre de batalla que es va dur a terme l’octubre de 1890 a Calaf i els 

municipis de l’entorn, entre els quals hi ha el nucli de la Fortesa i de la Llavinera.  
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Música i dansa 

En l’àmbit de música i dansa s’ha fitxat diversos goigs 

de manera individual relacionats amb les diferents 

esglésies o capelles del municipi, com el Goig a la 

Sagrada família (fitxa núm. 17); el Goig de la Mare de 

Déu de Boixadors (fitxa núm. 29) o el Goig en Honor al 

Jordi Gloriós (fitxa núm. 16). En aquest cas, no s’ha 

inventariat el goig com a element bibliogràfic sinó com 

a cançó per ser cantada.  

També s’ha fitxa la Sardana de Sant Pere Sallavinera 

(fitxa núm. 33) composada per Rossend Palmada i 

Armand Lus l’any 1982. 

 

Goig de la Mare de Déu de Boixadors 

5.1.4. Patrimoni del medi natural 

Pel que fa al patrimoni natural els elements identificats és classifiquen en dues tipologies: 

zones d’interès o els espècimens botànics representades en el següent gràfic. 

 

Zones d’interès 

Aquesta tipologia fa referència als espai amb un valor o interès específic a causa de les seves 

característiques botàniques, ecològiques, paisatgístiques, geomorfològiques o zoològiques 

encara que hagin estat alterades per intervencions antròpiques.  



  
  Mapa del Patrimoni Cultural  

   Sant Pere Sallavinera 
 

 
 

WEB CULTURA, SCP – Plaça Barcelona’92 nº 7 baixos  -  08280 CALAF 
Tels. 93 869 98 46  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria Tècnica[p. 32]         
 

D’aquest grup s’ha inventariat la Font Puda (fitxa núm. 40) situada en una zona boscosa de 

Vallcebre. Es tracta d’una surgència d’aigua sulfúrica que antigament la gent hi anava a recollir 

aigua per realitzar banys curatius.  

Espècimens botànics 

Dins aquest grup hi trobem elements botànics singulars d’interès botànic, històric o simbòlic. 

En aquest cas, s’inclouen 4 arbres centenaris: Alzina de Cal Cinto (fitxa núm. 9); Alzina de Cal 

Mingo (fitxa núm. 18); les Alzines de l’Espona (fitxa núm. 174) i el Roure de Cal Feixes (fitxa 

núm. 84). 

5.2. Estat actual 

En aquest apartat es durà a terme l’anàlisi dels elements patrimonials inventariats a partir de 

diferents criteris com la titularitat dels elements, la cronologia i l’estat de conservació, amb la 

finalitat de tenir una visió global i unes característiques patrimonials relacionades amb el 

patrimoni del municipi.   

En aquest punt però no es tractarà l’aspecte tipològic atès que ja s’ha estat representat per 

grups temàtics i tipològics en l’apartat anterior (5.1. Elements fitxats). 

5.2.1. Titularitats 

 

Els elements inventariats a Sant Pere Sallavinera en la seva majoria són de titularitat privada, 

amb un 79%, mentre que el 21% són de titularitat pública.  
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Dins la titularitat privada cal tenir en compte la propietat privada individual, bàsicament els 

propietaris d’habitatges i d’algun element particular, i la propietat privada lligada a institucions 

com l’eclesiàstica.  

En el cas de la titularitat pública és bàsicament tot el patrimoni immaterial, la major part dels 

arxius i museus, algun element arquitectònic, l’obra civil i els elements urbans.  

5.2.2. Cronologia 

En relació a la cronologia dels diferents elements inventariats en el Mapa de Patrimoni de Sant 

Pere Sallavinera, representada en el següent gràfic, és evident que la major part dels elements 

són d’època contemporània (segles XIX-XXI), amb un 73%, seguit dels elements d’època 

moderna (segles XVI-XVIII), amb un 10%. Amb un 9% hi ha el període que compren des d’època 

moderna fins a època contemporània (XVI-XXI) i en menys mesura, amb un 3% hi ha els 

elements amb una cronologia que abraça des d’època medieval fins a època contemporània. El 

fet d’agrupar períodes cronològics és significatiu atès que demostra la continuïtat  en l’espai i 

de molts dels edificis que han perdurat fins a l’actualitat adaptant-se a les necessitats de cada 

època.  

El període ibèric-romà (segles I aC – II dC) fa referència principalment a un jaciment 

arqueològic (fitxa núm. 175). El període medieval dins el gràfic es troba representat per un 

percentatge molt reduït, només d’1%, atès que molts dels elements tenen una ocupació 

continuada i per tant, són fruit de refraccions posteriors.   

En el cas del espècimens botànics, principalment arbres, i zones d’interès, s’han inclòs dins el 

període anomenat Desconegut, atès que es regeixen per altres criteris alhora de poder-los 

donar un cronologia determinada. 
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5.2.3. Estat de conservació 

Tenint en compte el següent gràfic, tres quartes parts dels elements fitxats en el Mapa de 

Patrimoni de Sant Pere Sallavinera, un 83%, gaudeixen d’un bon estat de conservació. Molts 

d’aquests elements corresponen a masies o cases que han estat rehabilitades o reformades, el 

patrimoni documental i natural i objectes particulars.  

Aquesta xifra va seguida del 10% que correspon a un estat de conservació dolent, 

principalment centrat en diversos masos, alguna barraca, els forns que, a causa de 

l’abandonament de molts d’ells, han quedat en estat ruïnós i les fonts.  
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5.3. Descripció de l’estat legal de protecció 

Dins el terme municipal de Sant Pere Sallavinera s’han inventariat un total de 183 elements la 

majoria d’ells sense cap tipus de protecció.   

En el següent gràfic es pot veure reflectit el resultat de l’estat legal dels elements inventariats, 

on destaca que el 86% dels elements no tenen cap tipus de protecció. Aquest percentatge va 

seguit dels elements que tenen una protecció física i legal amb un 13% i amb un 1% els 

elements que tenen una protecció física. 

 

Així, les figures legals de protecció legal i física dels béns existents al municipi es poden 

classificar en: 

 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): són els béns mobles i immobles més rellevants del 

patrimoni català i inscrits en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional gestionat pel 
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Departament de Cultura. Els BCIN estan regulats pel la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català (s’equiparen als BIC de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol), i 

per un conjunt de decrets anteriors que aquesta llei no deroga, com el decret de 22 d'abril de 

1949 sobre protecció de castells, el decret 571/1963 sobre protecció de creus de terme i 

escuts heràldics, i pel Decret 474/1962 pel qual es declaren monument determinats museus i 

per tant, el que hi ha dipositat. 

El municipi de Sant Pere Sallavinera  compta amb un total de 25 béns protegits com a Bé 

Cultural d’Interès Nacional. Dins d’aquesta figura de protecció es distingeixen tres grups 

segons la legislació que els protegeix: 

Els castells declarats BCIN segons el decret de 22 d'abril de 1949 que protegeix tots els castells 

d’Espanya i que la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català manté en vigor: 

 El conjunt format pel castell de Boixadors i l’església de Sant Pere (fitxa núm. 85 i 86)   

– 1533 - Monument Històric  / R-I-51-5670 

També s’han de considerar BCIN mobles 18 objectes que formen part del Patrimoni moble de 

Sant Pere Sallavinera i que es troben dipositats al fons del Museu Episcopal de Vic, museu 

inclòs en el Decret 474/1962 de 1 de març de 1962, que declara BCIN un seguit de museus 

entre els quals hi ha el  Museu Episcopal de Vic. 

 Mare de Déu de Boixadors (fitxa 

núm. 27) 

 Portapeu amb calvari (fitxa núm. 

53) 

 Crismera 1 (fitxa núm. 54) 

 Crismera 2 (fitxa núm. 55) 

 Calze 1 (fitxa núm. 56) 

 Portapeu amb calvari 2 (fitxa núm. 

57) 

 Calze 2 (fitxa núm. 58) 

 Copó 1 (fitxa núm. 59) 

 Portaviàtic (fitxa núm. 60) 

 Copó 2 (fitxa núm. 61) 

 Caixa de crismeres (fitxa núm. 62) 

 Patena (fitxa núm. 63) 

 Patena 2 (fitxa núm. 64) 

 Copó 3 (fitxa núm. 65) 

 Crismera 3 (fitxa núm. 66) 

 Cullera litúrgica fitxa núm. 67) 

 Caixa de crismeres 2 (fitxa núm. 68) 

 Veracreu (fitxa núm. 69)

Finalment, també és BCIN el fons documental de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa núm.35) 

d’acord amb la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 
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Arxius i documents 

Segons la Llei 10/2001, 13 de juliol d’arxius i documents (DOGC 3437, 24/07/2001), tots els 

documents de més de 100 anys resten protegits. Aquest és el cas dels fons:   

 Fons documental de l'Arxiu Municipal de Sant Pere Sallavinera (fitxa núm.34). 

 Fons documental de l'Arxiu Comarcal de l’Anoia (fitxa núm.36). 

 Fons documental de l'Arxiu Episcopal de Vic (fitxa núm.37). 

5.4. Elements no fitxats 

Durant l’elaboració del Mapa de Patrimoni s’ha descartat realitzar la fitxa d’alguns elements 

perquè són elements poc significatius o de poc valor, elements desapareguts o destruïts, que 

no s’han pogut localitzar tot i que hi ha notícies orals o bé bibliogràfiques, o que pertanyen a 

altres municipis. 

Denominació Codi Àmbit Tipologia Justificació 

Casa masovers del 

castell de Boixadors 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Enderrocada i sense acabar 

d’edificar 

Castell de la 

Llavinera 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Desaparegut 

Capella del Mas 

Cogullera 

1.1 Patrimoni immoble Edifici Desapareguda  

Font del ferro 1.3. Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

No localitzada 

Rellotge de sol La 

Llavinera  

1.3 Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

Apareix documentat i descrit 

a la Societat Catalana de 

Gnomònica.                   

Actualment desaparegut. 

Jaciment 

paleontològic              

La Fortesa 

1.4. Patrimoni immoble Jaciments 

arqueològics 

Situat fora del terme de Sant 

Pere Sallavinera. Pertany al 

municipi de Piera 

Jaciment 

arqueològic Camí de 

Seguers 

1.4. Patrimoni immoble Jaciments 

arqueològics 

Situat fora del terme de Sant 

Pere Sallavinera. Pertany al 

municipi dels Prats de Rei. 
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Festa de Sant Antoni 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions 

festives 

Desapareguda entorn l’any 

1975. 

Aplec 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions 

festives 

Desapareguda entorn l’any 

1970. 
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