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1 - METODOLOGIA 
 

L'Inventari del Patrimoni Local de Sallent (Bages) s'ha portat a terme entre els mesos de 

maig i desembre de 2001. El treball consisteix essencialment en inventariar de forma completa  i 

exhaustiva tots els elements del patrimoni cultural, entès de forma global, existents al terme 

municipal de Sallent, bo i utilitzant els criteris i la metodologia establerta per l'Oficina del 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 

 

En conjunt, s'ha realitzat un exhaustiu i complet treball que ha donat com a fruit un global 

de 202 fitxes, a més a més d'un complet llistat annex d'elements a retenir i conservar. Per a dur a 

terme aquest treball s'ha comptat amb la col·laboració del personal tècnic de l'Ajuntament de 

Sallent i la molt especial i important aportació del Sr. Esteve Padullés, a qui cal agrair les seves 

indicacions, consells i orientacions, a l'igual que les donades pel Sr. Joan Sorribes. 

 

La metodologia general emprada ha dividit el treball en tres fases: 

1 - Documentació. Buidat complet de la bibliografia editada relacionada amb el 

terme municipal de Sallent, la consulta de les diferents bases de dades ja existents i que puguin 

tenir algun interès per a la elaboració del treball, l'anàlisi cartogràfica i toponímica del terme i la 

consulta dels inventaris oficials de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas, 

hom pot veure el llistat bibliogràfic i documental complet al final d'aquesta memòria. 

 

2 - Treball de camp. Visita de l'element o lloc inventariat. Realització de la fitxa 

de camp. Entrevista amb persones directament relacionades amb aquell element. Realització de 

les fotografies. Amidaments de situació, etc. Donada l'extensió del terme, els grans espais 

d'àmbit rural i forestal mal intercomunicats i l'època de calor en que es va a dur a terme  (mesos 

de juliol a setembre) aquesta fase ha tingut una durada més llarga del previst inicialment. 

 

3 - Treball de gabinet. Redacció de les fitxes definitives. Transcripció 

informàtica. Associació d'imatges i cartografia amb la fitxa corresponent. Valoració d'elements a 

descartar. Redacció de la Memòria. Elaboració dels llistats numèrics i temàtics de les fitxes, com 

es pot veure en els annexos. 



 

 Els criteris que s'han considerat a l'hora de seleccionar els elements inventariats ha estat 

la d'aconseguir la màxima exhaustivitat, en particular en tots aquells elements situats en un 

entorn rural, amb majors problemes de localització i protecció. En l'apartat dels masos s'ha 

considerat important inventariar aquells elements amb un interès històric i documental gran, amb 

una importància social i d'assentament poblacional  prou importants per damunt del seu actual 

interès artístic-arquitectònic.  

 

Tot i aquesta volguda exhaustivitat, ha calgut seleccionar alguns elements representatius 

d'alguns àmbits de treball, molt especialment en arquitectura rural (barraques de vinya, forns, 

etc.) i en patrimoni natural i ambiental (espècies vegetals, fonts, paratges d'interès, camins, etc), 

donat que portar a terme fins al final aquesta exhaustivitat, hagués comportat depassar els 

objectius i finalitats d'aquest inventari 

 

Les fonts documentals consultades, a banda de la bibliografia, han estat les de l'arxiu 

municipal, l'Inventari realitzat l'any 1978 per la Trentasisena per encàrrec del Ministerio de 

Cultura, la secció local de la Biblioteca Torres Amat, l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (del Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya), l'Inventari del Patrimoni 

Industrial de Catalunya (IPIC) (del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya), el 

cadastre municipal, la Base de Dades d'Història Local i la Carta Arqueològica del Servei 

d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Pel que fa a la cartografia s'ha utilitzat la toponímia de diferents plànols antics, la 

planimetria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (escales 1: 50.000  i 1: 5.000), plànols locals 

del Foment Arqueològic Excursionista Sallentí (FAES) i, puntualment, la cartografia del cadastre 

municipal. En relació a l'ús de les coordenades geogràfiques per a la localització dels elements, 

s'ha optat per utilitzar el sistema de coordenades UTM, al nostre entendre molt més entenedor i 

assequible que altres sistemes. 

 

Finalment cal esmentar que solament s'ha utilitzat la figura del "conjunt" de forma 

esporàdica i molt puntual en aquells casos en que realment així es consideren pel seu gran espai 

físic que ocupen o per la diversitat d'elements constructius que el formen.  

 



 

 

2 - DIAGNÒSTIC 
 

El terme municipal de Sallent, amb 65,8 Km2 és el tercer amb major extensió de tota la 

comarca del Bages després dels de Sant Mateu de Bages i Navàs. La seva estructura és allargada 

en direcció nord-sud, fruit de les incorporacions, al segle XIX, dels diferents agregats que 

actualment el configuren. El terme actual, format a meitats del segle XIX, és la suma del nucli 

històric de Sallent, més els agregats de Cornet, Cabrianes i Sant Ponç, a banda de les antigues 

quadres o jurisdiccions autònomes de Serra-sanç i Serraïma. 

 

El seu marc geomorfològic és la suma, també, de diferents sectors. D'una banda veiem 

com al sud el terme limita amb l'estricte Pla de Bages (Sant Ponç i plans de Cabrianes), com 

segueix en direcció nord la vall i congost del Llobregat per, en direcció NE, assolir una major 

alçada als plans de Serra-sanç i Serraïma i com continua la seva extensió meridional ara 

resseguint la vall del riu Cornet. La principal alçada del terme s'assoleix al Serrat de Viranes 

(612 m), a la part més meridional del terme, ja a tocar dels municipis de Gaià i Avinyó, per bé 

que també destaquen el Montcogul (594 m.) i el Cogulló (472 m.). 

 

Pel que fa  a la seva hidrografia, a més a més dels ja esmentats i importants rius Llobregat 

i Cornet, aquest afluent del primer, cal citar, també, la riera de Conangle i la riera Gavarresa, la 

primera al límit NW del terme i la segona al límit SE. 

 

Les terres del terme són, majoritàriament, fruit dels sediments al·luvials de diferents 

terrasses fluvials tot i que paisatgísticament hi ha un gran contrast entre els extrems del terme, 

d'una vegetació més abundant i boscosa, i el centre, molt sec i àrid, fruit de la especial, intensa i 

excessiva intervenció humana. En aquesta zona, destaca el paper que ha jugat des dels anys 

1930, com a factor modificador del paisatge, l'explotació minera de silvina i carnalAlita, a més a 

més de modificador de la seva demografia i el seu tramat social. 

 

Històricament, i en l'aspecte econòmic, Sallent ha tingut, de sempre, un important i 

especial pes industrial, tant en el conjunt de la comarca com en el global de Catalunya. De fet la 

seva activitat tèxtil, concretada en la fabricació de draps de llana, els seus molins i les seves 



fargues denoten ja molt abans del segle XIX la seva importància en el món pre-industrial del 

centre de Catalunya. És justament a partir del segle XIX quant aquesta importància econòmica i 

industrial esdevé més clara i evident. Primerament pel pas dels teixits de llana a la especialització 

en la filatura i tissatge del cotó (és a Sallent on l'any 1826 van funcionar els primers telers 

mecànics de tot l'Estat, de la ma de l'emprenedor empresari local Tomàs Vilaregut); 

posteriorment, per la importància que adquirí el fet de l'arribada del ferrocarril a la dècada de 

1870 i, finalment, per l'ampliació i diversificació de l'activitat industrial a través de l'important 

pes del sector metal·lúrgic i l'inici de les explotacions de les sals potàssiques ja mencionades. 

 

Pel que fa a l'apartat del poblament, les restes físiques i documentals de la llarga història 

de Sallent es remunten a les restes neolítiques trobades al sector de Cornet (Serrat de Viranes) i a 

l'important poblat ibèric del Cogulló. En època romànica el poblament es localitzà al voltant del 

turó del Castell per posteriorment passar a formar-se el poble als peus d'aquest turó. El domini 

feudal del castell i terme de Sallent va ser, des de mitjans del segle XIII fins a l'extinció dels 

drets senyorials (1812), del Bisbat de Vic. El nucli urbà es concentrà durant tota l'edat mitjana i 

l'època moderna a la banda esquerra del riu. A partir de l'enderroc de les muralles, a meitats del 

segle XIX, i fonamentalment després de la tercera guerra carlina, la població s'estengué cap a 

l'altra banda del riu (turó de La Rampinya) i seguint el traçat de la nova carretera i la via del 

ferrocarril 

 

A banda del nucli urbà i principal de la vila, el municipi és format per diferents unitats 

menors de població. La més important, històricament,  és la de Cornet, que coincideix 

pràcticament amb la divisió eclesiàstica de l'encara existent parròquia de Santa Maria de Cornet. 

Aquest antic municipi no s'incorporà definitivament al de Sallent fins el 1840, mantenint encara 

ara el seu poblament dispers en importants i històriques masies que ocupen tota la part 

septentrional del terme. Demogràficament i econòmica té un pes més important l'agregat de 

Cabrianes que configura una estructura urbana pròpia entre el Llobregat i la Gavarressa, a més a 

més de diferents masies isolades i els nuclis fabrils de les fàbriques Berenguer i Sitges (aquesta 

última al Pont de Cabrianes). 

 

A banda de Cabrianes i Cornet, subsisteixen les antigues quadres de Serra-sanç i 

Serraïma, si bé amb una importància urbana i demogràfica molt menys destacada. Encara amb un 

retrocés més considerable de població, cal esmentar el lloc de Sant Ponç, tot i que conserva un 



llegat històric prou important. Tot al contrari  succeeix a La Botjosa, nucli poblacional molt nou 

sorgit a redós de les explotacions mineres però amb un pes demogràfic més que evident. 

 

 
 

 



 

ESTAT LEGAL DE LA PROTECCIÓ PATRIMONIAL 

 

El conjunt del patrimoni inventariat reflecteix una aparent desprotecció del gran volum 

d'elements inventariats. Així, solament consten 4 elements catalogats amb el màxim nivell de 

protecció que la legislació actual concedeix: BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional). D'aquest 

quatre elements, cal esmentar, a més a més, que tres d'ells ho són per la llei general de protecció 

de tots els castells (Decret de l'any 1949) (Castell de Sallent, Castell de Cornet i Castell de Serra-

sanç o Serra-sanç Vell) i un quart, el jaciment ibèric d'El Cogulló, incoat ja ben entrat els anys 

1980. 

 

El segon nivell de protecció són els Bens Culturals d'Interès Local (BCIL). En el cas de 

Sallent no n'hi ha cap d'incoat específicament, però si un total de 51 elements inclosos en el 

llistat final de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de l'any 1999 que els hi donen 

el mateix nivell de protecció. 

 

Finalment, esmentem el Decret Municipal de 8.11.1991 que protegia particularment 5 

arbres monumentals locals: els roures de La Sèquia, les escoles de Cornet i Cal Cerarols, l'alzina 

d'El Mas de Cornet i l'Om de Cal Caticó. 

 

Una valoració global, doncs, de l'estat legal de protecció ens porta a constatar que el 

municipi de Sallent, malgrat l'important volum patrimonial que té, tant numèrica com 

qualitativament, no ha exercit plenament les iniciatives i potestats legals que la Llei del 

Patrimoni Català li atorga, més quan hi han diferents elements que creiem caldria valorar-ne una 

protecció específica a nivell local i que, hores d'ara, no són inclosos en el llistat del Catàleg 

Urbanístic (Colomer d'El Solà, Pont de Cabrianes, Mas de les Coves, etc), així com un cert oblit 

dels grans masos i cases pairals disseminats pel conjunt del terme municipal, molt especialment 

al sector de Cornet. Creiem, doncs, que seria del tot necessari formar una comissió d'experts 

locals i assessors per determinar quins elements caldria dotar-los d'una protecció específica. 

 

Una última consideració, en aquest apartat, fa referència a la protecció física dels 

elements. Dels 142 elements inventariats que no tenen cap tipus de protecció legal, la majoria 

d'ells tampoc tenen cap tipus de protecció física, fet aquest que augmenta la permissibilitat 



d’actuacions errònies i furtives davant del patrimoni local del municipi. En el cas dels pocs 

elements protegits amb alguna normativa legal i que a la vegada disposin d'algun tipus de 

protecció física, aquests són majoritàriament cases pairals o bé algun edifici particular, destacant 

singularment l'existència de diferents i interessants exemples d'una de les característiques 

arquitectòniques tant particular de les cases pairals catalanes com ho és la lliça o barri (tanca de 

protecció del pati situat davant la façana principal de la casa.) 

 

 

PROTECCIÓ LEGAL 
BCIN 4 

BCIL 51 

DECRET MUNICIPAL 5 

SENSE PROTECCIÓ 142 

 

 



 

EQUIPAMENTS PATRIMONIALS EXISTENTS 

 

Els equipaments patrimonials de Sallent semblen, inicialment, correctes en quant a l'estat 

de conservació, organització i servei públic. En aquest apartat, però, cal destacar el paper dels 

arxius i biblioteques, sempre millorable en quant a funcionament i condicions de conservació i 

consulta, però en un nivell acceptable. Així, existeix un Arxiu Municipal ben ordenat i classificat 

gràcies, en part, al treball dels arxivers itinerants de la Diputació de Barcelona amb un volum de 

documentació d'època contemporània força considerable. Pel que fa a la documentació més 

antiga, caldria plantejar-se el seu traspàs definitiu a l'Arxiu Comarcal de Manresa, amb millors 

condicions de conservació que el municipal. 

 

A banda de l'Arxiu Municipal, existeixen petits arxius d'entitats i de particulars amb un 

volum d'informació referent a la història local de Sallent prou important i interessant. Citem aquí 

els arxius d'entitats com el FAES o la Trentasisena, així com els fons documentals de cases 

particulars, especialment antigues cases pairals, que guarden documentació de considerable 

interès històric i patrimonial. 

 

En quant a les biblioteques, la Biblioteca Popular de Sallent, d'antiga tradició que es 

remunta a l'època de la Mancomunitat de Catalunya, té unes condicions de consulta i conservació 

 modernes i de primer nivell, a més a més de disposar d'un fons local d'especial interès. La 

biblioteca de la Casa Torres Amat guarda interessants exemplars dels segles XVIII i XIX, a més 

a més d'extraordinaris antifonaris del segle XVIII que no reuneixen, ni de bon tros, les millors 

condicions de conservació i protecció. Finalment la biblioteca particular de Cal Tralla és un bon 

exemple de repertoris bibliogràfics recollits en famílies de certa motivació cultural al llarg dels 

segles on hi destaquen, en aquest cas, aquelles obres lligades als treballs a que es dedicava la 

família o bé estretament relacionades amb les seves creences religioses i de fe.  

 

Finalment pel que respecta als Museus, són, en el cas de Sallent, els que presenten un 

major dèficit en aquest apartat dels equipaments culturals patrimonial de la localitat. Així, es 

disposa de dues instal·lacions museístiques de caràcter biogràfic. Una primera és el Museu Casa 

Natal de Sant Antoni Maria Claret, destinat a recollir i mostrar tots aquells objectes i documents 

relacionats amb la vida del sant però amb unes condicions de conservació i de difusió molt 



reduïdes que es palesen en les xifres de visites. La segona col·lecció és la Casa-Museu Torres 

Amat, pròpiament el museu de Sallent. Tot i el notable interès que aquesta casa té en quant a 

valor patrimonial i històric, no reuneix les mínimes condicions que la Llei de Museus de 

Catalunya requereix per a poder ser considerat Museu com a tal i, per tant, es considerat, a l'igual 

que la Casa Natal de Sant Antoni Maria Claret, com a col·leccions Obertes al Públic 

 

La importància històrica i actual de la vila de Sallent mereix plantejar-se seriosament la 

necessitat de reconvertir la Casa-Museu Torres Amat en museu local modern i innovador on es 

mostri tot allò relacionat amb el passat econòmic, històric i social de la localitat.  

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

 

De tot el treball realitzat, es poden desprendre tot un seguit de consideracions globals que 

 poden permetre realitzar, més endavant un seguit de propostes. En aquesta fase de diagnosi, 

però, podem constatar les següents característiques i singularitats relacionades amb el patrimoni 

sallentí: 

---Patrimoni immoble. Cases de pagès 

-Existeix un gran nombre de masies disseminades per tot el terme municipal. D'aquestes, 

destaquen les grans cases pairals situades fonamentalment a redós de la parròquia de Cornet. a la 

part sud del terme (Cabrianes) i, a les carenes properes al poble (Serraïma, Fussimanya, etc.). La 

resta d'edificis disseminats no tenen, aparentment un interès artístic i/o estilístic destacat, però si 

que tenen un gran interès històric per estar documentades des de molt antic, (El Soler) destacat 

paper arquitectònic en poder observar no les grans cases pairals i si les cases de masovers no 

propietaris que es mantenen en règim de precari durant el gran desenvolupament del segle XVIII 

(Arguelaguers, El Solà, Rocaus, El Morral, etc) o bé antigues construccions rurals documentades 

des de l'edat mitjana que han sofert important reformes de modernització, amb un gust més que 

discutible, que els hi han fet perdre bona part de la seva original prestança (Hostalets, 

Manivertes, El Soler del Far, Vilaseca de Cornet, etc.) 

-El sector de Cornet té una concentració més gran de masies, amb dimensions més grans, 

més tradició històrica, però sense grans ostentacions senyorials 

-A Sallent el tipus de masia més habitual és el que hom pot trobar més freqüentment al  

Pla de Bages i que té les següents característiques: Cos residencial central ampliat 



progressivament tant en alçada com en amplada; planta baixa més un o dos pisos i golfes; teulada 

a dues aigües; material de pedra irregular en els murs i blocs de pedra ben treballats a les 

cantonades amb llindes de grans dimensions a les obertures; les instal·lacions de treball solen 

estar integrades (tines) o adossades a l'edifici (pallers); tot i que la majoria són de tradició 

medieval, poques són les que efectuen grans transformacions al llarg del segle XVIII, època en 

que s'obren els grans finestrals i galeries cobertes en les cases pairals de més categoria. 

- Es troben puntualment el fenomen de les casetes o cases noves del segle XVIII en 

algunes masoveries de Cornet. 

- De les grans cases pairals destaquen Santmartí, Mas de Sant Pere,  Soldevila, Mas Pujol, 

Els Plans, El Mas de Cornet, El Solà, etc. 

 

 A banda de les cases de pagès i cases pairals (caldria diferenciar clarament aquestes 

tipologies) existeixen altres edificacions d'especial singularitat històrica i artística en el nucli 

urbà del municipi, originades en propietats urbanes de cases pairals rurals ( Cal Traval) 

 

---Patrimoni immoble. Edificis industrials. 

- Existeix un gran nombre d'importants elements immobles relacionats amb el passat 

industrial de la vila que caldria reivindicar i revaloritzar. 

-En aquesta línia, trobem fàbriques del segle XIX (Fca. Vella, Malpàs, Cal Torres, ...), 

colònies industrials (Cal Berenguer, Pont de Cabrianes), elements industrials singulars (Torre del 

Gas, Fàbrica del Guix), elements pre-industrials (Molí del Graner, La Sínia), xemeneies, centrals 

hidroelèctriques, etc. 

 

---Patrimoni immoble. Edificis religiosos. 

-A banda de l'església parroquial, de traça moderna, existeixen destacats elements d'art 

romànic, amb la singularitat excepcional de Sant Esteve del Castell, de planta circular. 

 

---Patrimoni immoble. Construccions medievals. 

-Dins del terme de Sallent trobem diferents ponts d'interessant tradició medieval, restes 

de castells medievals, el millor de tots el propi de Sallent, la Torre Ximverga, a més a més de 

l'excepcional i ímportantíssim exemple de construcció civil medieval que és La Sèquia. 

 

 



 

---Patrimoni immoble. Jaciments. 

-En un municipi tant extens son molts els jaciments arqueològics excavats, tot i alguns 

d'ells de discutible interès històric. Destaquem extraordinàriament el jaciment ibèric d'El Cogulló 

o els dolmens de La Torre i de Can Pregones. 

 

---Patrimoni immoble. Altres elements 

- Edificis immobles singulars com el fortí de la Rampinya o el colomer del Solà haurien 

de tenir uns treballs de consolidació immediata. 

-El municipi, de tradició rural, conserva destacats elements de construccions d'aquesta 

tipologia: barraques, forns d'obra, forns de calç, etc. 

-Finalment, l'importància històrica del nucli central de la vila es pot observar, a més a 

més dels edificis, molts d'ells producte de la puixança de la burgesia urbana, en diferents 

elements de decoració arquitectònica 

 

---Patrimoni moble 

El més interessant en aquest sentit són les talles de L'Abellar i la de Fucimanya, 

sense oblidar alguns elements de culte religiós i els diferents bustos situats al parc de Sallent. 

 

---Patrimoni immaterial 

El municipi de Sallent és ben representatiu de la riquesa i varietat de les mostres 

festives i folklòriques que solien fer-se en un poble d'àmbit rural: festes majors, festes religioses, 

caramelles, aplecs, carnestoltes. 

A la riquesa pròpia d'aquestes manifestacions cal afegir-hi la diversitat de les 

mateixes en els diferents nuclis de població que configuren el terme municipal. 

L'evolució dels temps ha portat a generalitzar per a la majoria dels municipis 

catalans bona part d'aquestes manifestacions, havent quedat però, a Sallent, l'especificitat del seu 

Carnestoltes i la singularitat de les seves Enramades de Corpus. 

 

---Patrimoni natural 

Malgrat el cert desgavell urbanístic que s'observa en els cursos fluvials propers al 

nucli urbà de la vila de Sallent, a la creixent urbanització del sòl i a la seva tradició industrial, en 

el global del seu paratge existeixen encara destacades zones d'interès no solament pel municipi 



sinó, també, per bona part del Pla de Bages. El pla de Serra-sanç, Roques Albes o La Corbatera, 

en serien els indrets més destacats. 

 

 

ANÀLISI A PARTIR DE LES FITXES  

 

 ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Bo 115 
Regular 41 
Dolent 33 
Sense valoració 13 
TOTAL 202 

AMBITS DEL PATRIMONI CULTURAL 

Edificis 102 

Conjunts Arquit. 3 

Elements Arquit. 27 

Jaciments 15 

Pat. Immoble 

Obra Civil 9 

Elements Urbans 6 Pat. Moble 

Objectes 7 

Fons Documentals 1 Pat. Documental 

Fons bibliogràfics 2 

Manifestacions festives 12 Pat. Immaterial 

Tècniques artesanals 2 

Zones d’interès natural 9 Pat. Natural 

Espècimens botànics 7 

TOTAL 202 

 

 

 

 
 



 

 

3.3 - LLISTAT D'ELEMENTS NO INVENTARIATS 

 

A més a més de les 202 fitxes incloses en el present Inventari, existeix tot un altra 

important volum d'elements que per diferents criteris i raons ens ha semblat que no calia i no 

podien ser incloses en el mateix. Aquests criteris són: no reunir prou valors artístics, 

arquitectònics, històrics o de tradició popular ; ser elements ja desapareguts però que conserven 

ben viva la seva memòria històrica i toponímica; elements que, tot i tenir-ne documentació o 

noticies orals no han pogut ser localitzats físicament; elements que tot i que sovint són 

considerats del terme, en realitat no hi corresponen; elements d'arquitectura popular repetitius i 

reiteratius (barraques de vinya, pous d'aigua, plantes, forns, etc.) que no han estat escollits com a 

representatius d'aquest mateix àmbit, etc. 

 

3.3.1 - PATRIMONI IMMOBLE 

3.3.1.1 - EDIFICIS 

- Cal Tomasó (Nucli urbà) 

- Cal Estevet (Nucli urbà) 

- L'Elèctrica (Nucli urbà) 

- Cal Martorano (Nucli urbà) 

- Cal "Mingu" (Nucli urbà) 

- Cal Sala (Nucli urbà) 

- Cal Beringues (Nucli urbà) 

- Cal Roure (Nucli urbà) 

- Cal Rei (Nucli urbà) 

- La Xibèria (Nucli urbà) 

- Capella de Sant Bernat (Nucli urbà) 

- Casa de Vila dels Santmartí - Can Font- (Nucli urbà) 

- El Cinema (Nucli urbà) 

- Magrans (Cabrianes) 

- Cal Berenguera (Cabrianes) 

- La Freixaua (Cabrianes) 

- El Rellotger (Cabrianes) 



- La Masia (Cabrianes) 

- La Caseta del Camp (Cabrianes) 

- Ludevid (Cabrianes) 

- Mas La Butjosa (afores de Sallent) 

- Puigventós (Cornet) 

- Cal Rajoler (Cornet) 

- Ermita de Santa Fe (Cornet) 

- Caseta dels Peons Caminers (Cornet) 

- Cal Paleta (Cornet) 

- Cal Baster (Cornet) 

- Cal Pataluga (Cornet) 

- La Garrigota (Cornet) 

- Galobardes (Cornet) 

- El Coscoll (Serraïma) 

- Can Garrell (Serraïma) 

- La caseta de Sant Martí (Serraïma) 

- Els Casuts (Serraïma) 

- El Mas Nou (St. Ponç) 

- Cal Serra Llebró 

- La Rovira de Ridor 

- Cal Peixater 

- Mas Tusquer 

- Cal Carrano 

- Sant Jaume d'Olzinelles (al límit amb Sant Fruitós de Bages)  

  

3.3.1.2 - ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 

- Torre de la Coma de Sant Ponç 

- Torre del Mas de les Coves 

- Pou de glaç de la Torre d'en Roca (al límit amb Balsareny) 

 



 

3.3.1.3 - JACIMENTS 

- Mas de Palau 

- La Vinya del Mallart (al límit amb Balsareny) 

- La Costa Gran 

- Pla de Santa Susanna 

- El Concep (Claret) 

- Forn de terrissa (desaparegut a la variant de la C-16) 

- Montcogull 

- Coll Segur 

    - Cal Carrenyo 

- Valldòria 

- St. Martí de Serraïma 

- La Botjosa 

 

 

3.3.2 - PATRIMONI MOBLE 

3.3.2.1 - ELEMENTS URBANS 

- Trull d'oli del Parc 

- Turbina de l'Estació 

 

3.3.2.2 - OBJECTES 

- ColAlecció d'eines de Jordi Forné 

- Pintures de Cal Genaro 

- Pintures de la Farmàcia Franch 

 

 

3.3.3 - PATRIMONI IMMATERIAL 

3.3.3.1 - MANIFESTACIONS FESTIVES 

- Aplec de Cornet 

- Festa Major de Cornet 

- Setmana dels Barbuts 

- Festa dels Avis 



3.3.3.2 - TÈCNIQUES ARTESANALS 

- Ferrer de tall de Cal Roure 

 

3.3.3.3 - TRADICIÓ ORAL 

- CD "Sentir Catalunya. Velles vivències racontades per la gent gran" .-  
Amb cassette adjunt específic per a Sallent. Ed. HYMSA 

 

3.3.3.4 - MÚSICA I  DANSA 

- CD "Músiques de Sallent". 

 

 

3.3.4 - PATRIMONI NATURAL 

3.3.4.1 - ZONES D'INTERÈS NATURAL 

- Valldòria 

 

3.3.4.2 - ESPECÍMENS BOTÀNICS 

- Carolines del Guix 

- Roure de La Font 

 

3.3.4.3 - CAMINS 

- Camí ramader de Sant Feliu Sasserra 

- Cami ral de Sallent a Santpedor 

- Camí ral d'Artés-Pont de Cabrianes-St.Ponç-Santpedor 

- Camí ral de Sallent a Castellnou 

- Camí de Sallent a Cabrianes 

- Camí ral de Sallent a Artés 

- Camí ral de Sallent a Avinyó 

- Camí ral de Sallent a Balsareny 

- Camí de Sallent al Mas de les Coves i Sant Ponç 

- Camí de Sallent a Serrasanç 

 

 



 

3.3.4.4 - FONTS 

- del Perrot 

- del Pitoi 

- de la Carreta (Serra Llebró) 

- de Cal Garrell 

- de Sugranyes 

- de Burgaroles 

- del Soler (Cabrianes) 

- del Soler (Serrasanç) 

- del Rei 

- del Vilar 

- de Cal Sastre 

- de Sant Pere 

- del Pep de Les Forques 

- de la teula (Torre d'en Roca) 

- de Sant Josep 

- de Fucimanya 

- de Cornet 

- del Roure (Cornet) 

- de Cal Solà (Cornet) 

- de Cal La Font 

- del Felip 

- Vella 

- de l'Arola (Serrasanç) 

- de la Lira 
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