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1. FITXA TÈCNICA 
 
 

 
Nom del projecte Mapa del patrimoni cultural i natural 

Població i comarca Sant Iscle de Vallalta, el Maresme 

Promoció i finançament Oficina del Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona) 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 

Execució i intervenció Actium Patrimoni Cultural, SL 

Realització Àlex Asensio Ferrer 

Dates d’execució Gener – setembre de 2019 

Nombre total d’elements 
inventariats 

102 
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2. 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’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural, amb col·laboració 
dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

Obtenció i recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi. 

Valorització dels elements reconeguts. 

Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural i Natural del municipi de Sant Iscle de Vallalta (el Maresme). L’estudi ha estat 
encarregat a l’empresa de serveis culturals ACTIUM PATRIMONI CULTURAL, SL, a partir de la 
sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

La realització del treball ha estat executada per Àlex Asensio entre els mesos de gener i juliol de 
l’any 2019. 
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3. AGRAÏMENTS 
 

Aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració d’un seguit de persones a les quals 
volem agrair la seva predisposició. 

En primer lloc, volem agrair el suport i l’interès de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i el seu 
personal, amb menció especial a la senyora Cristina Fidel per les dades i les gestions facilitades, així 
com al vigilant Sergi Peña pel seu guiatge i acompanyament. 

Fem extensiu el nostre agraïment a totes les persones que ens han servit com a ‘informadores’ i a 
totes aquelles altres que ens han obert amablement les portes de casa seva. 

La introducció en la base de dades de la informació recopilada, així com la interlocució amb l’OPC, 
ha anat a càrrec de Maria Itarte, a la qual reconeixem també la seva contribució. 
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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 de la 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’han pogut aplegar sobre aquell bé 
cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica (veure apartat corresponent), 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 a nivell global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi una eina de 
coneixement de la globalitat del seu patrimoni des d’una concepció àmplia. Un instrument que 
permeti l’establiment de 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 (rutes 
didàctiques i/o turístiques, publicacions, jornades de debat, conferències,...); la presa de decisions 
en el planejament urbanístic, la planificació de la senyalització .... 

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 la seva desaparició o destrucció (natural o antròpica), o els canvis 
de criteri. Amb aquestes premisses, cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina 
dinàmica i activa. 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha pretès 
fer una història de Sant Iscle de Vallalta, ni tampoc una anàlisi de l’evolució social o econòmica del 
municipi, ni un estudi estadístic o demogràfic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat 
uns objectius científics. Per tant, no hi ha unes conclusions finals, ja que no es tracta d’un element 
tancat o clos, sinó viu, com hem dit supra. Tampoc és un catàleg del patrimoni arquitectònic o 
urbanístic del municipi, amb una normativa associada de protecció. Per tant, no té cap influència ni 
transcendència en la protecció urbanística d’un bé o element. És una base de dades, amb 
l’elaboració de les corresponents fitxes, al servei dels ciutadans i ciutadanes, que recull tot el 
patrimoni existent en el municipi. 

A partir d’aquest treball es poden gestionar i implementar futures polítiques culturals o 
patrimonials, programar recerques d’investigació o elaborar plans de protecció urbanístic; però 
sempre com un punt d’inici. Per tant, no té capacitat legal ni normativa. 

El Mapa del Patrimoni Cultural han de comprendre la detecció, descripció i valoració dels diversos 
elements patrimonials del municipi inclosos i classificats en la següent tipologia: 
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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 
 
 

L’àmbit del patrimoni immoble inclou edificis singulars amb valor monumental, artístic, històric, 
etnològic, identitari, religiós, industrial, etc. La tipologia de conjunts arquitectònics inclou edificis 
que formen un conjunt o estructures complexes compostos per diversos elements edificats. En la 
tipologia d’elements arquitectònics s’inventarien elements rellevants d’un edifici: parts singulars, 
elements d’origen arquitectònic que ja no formen part de cap edifici, i elements que formaven part 
de l’entorn inherent d’un edifici. També s’inclouen estructures arquitectòniques de caire rural o 
popular. Dins aquest àmbit s’inventarien jaciments arqueològics de qualsevol tipus i cronologia i 
obra civil, obres de caràcter públic o comunal. 

El segon àmbit és el de patrimoni moble, que inclou elements urbans, objectes i col·leccions. Els 
elements urbans fan referència a monuments o elements commemoratius o ornamentals instal·lats 
a la via pública. 

L’àmbit de patrimoni documental inclou fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics. Els 
primers fan referència a sèries d’imatges que formen un fons o una col·lecció, segons criteris 
temàtics o de propietat. Els fons documentals són sèries de documents que configuren un arxiu de 
propietat pública o privada, i els fons bibliogràfics són sèries de llibres que formen part d’un arxiu, 
biblioteca o col·lecció que reuneixen un valor històric i patrimonial. 

El patrimoni immaterial inclou manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música, 
dansa i costumari. La tipologia de les manifestacions festives recull les festes populars locals, en la 
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seva globalitat, o bé destacant una activitat singular específica dins la festa, formin part o no del 
cicle festiu anual, religiós o laic. S’entén per tècniques artesanals les manifestacions singulars i 
específiques de la localitat o el seu entorn en relació als oficis, l’artesania, la gastronomia, etc. Per 
tradició oral cal entendre qualsevol referència d’origen no literari (transmesa oralment, tot i que es 
pot haver publicat) relacionada amb llocs o elements del terme: contes, llegendes, etc. Dins 
d’aquest àmbit s’inclouen també manifestacions musicals tradicionals singulars i específiques de la 
localitat que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. Finalment, en l’apartat de costumari es 
documenten maneres d’actuar o de fer, comportaments socials o actituds específiques del municipi 
que estiguin en vigor o bé que s’hagin perdut. 

El darrer àmbit és el patrimoni del medi natural, que es divideix en dues tipologies: les zones 
d’interès o espècimens botànics singulars. Les primeres són espais que reuneixen 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. Tot i que 
no ha estat el cas que ens ocupa, també es documenten els espècimens botànics de caire singular 
que tenen un interès ecològic, social o cultural. 

Per inventariar o documentar tots aquests béns patrimonials s’ha utilitzat el model de fitxa 
establert per l’OPC, que comprèn els camps d’informació següents: 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; Fitxes associades; Accés; Història; Bibliografia; Protecció; Inventari; Vincles; Autor de la 
fitxa; Data de registre; Data de modificació, i un màxim de tres fotografies. 

Hi ha alguns elements que no han de ser inclosos amb fitxa pròpia dins el Mapa del Patrimoni 
Cultural. És el cas d’elements poc singulars o dubtosos, o bé d’elements que d’entrada no mereixen 
o no poden ser fitxats, però sí citats. En aquest cas, s’inclouen en un apartat o llistat d’elements no 
inventariats. Es tracta d’elements poc rellevants, amb pocs valors històrics o artístics; d’elements 
desapareguts o destruïts; d’elements que tot i tenir-ne referències orals o bibliogràfiques no s’han 
pogut localitzar; d’elements pertanyents a altres municipis limítrofes, però que inicialment es creia 
que eren del municipi en estudi, o bé d’elements englobats dins d’un altre i que no cal singularitzar. 
El llistat de tots aquests elements s’incorpora a la memòria, ordenat per tipologies. 

En tot cas, hi ha elements que no s’han de fitxar mai. És el cas d’entitats i associacions culturals, 
socials o esportives; festivals i altres esdeveniments culturals no festius; biblioteques o altres 
equipaments culturals; l’escut municipal; personatges il·lustres o esdeveniments històrics. No es 
tracta de confegir un cens d’entitats ni de recopilar l’activitat o l’agenda cultural de la població, sinó 
de documentar tota aquella que tingui un plus de component patrimonial, històrica o tradicional, ja 
sigui material o immaterial. 

 

4.2. Processos de treball 

Fase prèvia de documentació 

La primera tasca realitzada ha estat la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials 
on hi hagués traces d’informació referent al municipi. En aquest sentit, s’ha consultat el 
planejament urbanístic general i sectorial, i s’han examinat les fitxes dels inventaris del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic de Catalunya (IPA i CCAA). Després de revisar les recomanacions 
d’inventaris i catàlegs suggerides per l’OPC, es va iniciar la recerca a l’Arxiu Diocesà de Girona, on hi 
ha documentació de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta; a l’Arxiu Nacional de Catalunya; a l’Arxiu 
Comarcal del Maresme; a l’Arxiu de la Corona d’Aragó; a l’Arxiu Municipal; a la Biblioteca de 
Catalunya i als repositoris en línia de l’Arxiu de Revistes Antigues Catalanes (ARCA), de Revistes 
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Catalanes amb Accés Obert (RACO) i de la Memòria Digital de Catalunya (MDC). També s’han fet 
comprovacions telemàtiques a l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), la xarxa d’arxius en línia de la 
Generalitat, la Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i el catàleg en línia de la biblioteca de la Xarxa de 
Parcs, que es troba disponible al Centre de Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor a 
Sant Celoni. 

A banda de la cartografia cadastral, topogràfica i planimètrica de mitjan segle XIX i principis del XX, 
s’ha consultat les ortofotos històriques de l’ICGC, així com als recursos que ofereixen eines com el 
Sigpac del Ministerio de Agricultura i el Sitxell de la Diputació. Les sortides de camp han estat 
planejades prèviament amb el visor aeri i terrestre de Google Maps. Per a l’obtenció d’indicadors 
estadístics, s’ha recorregut a l’Idescat, al portal Hermes de la Diputació, amb dades servides per 
l’Instituto Nacional de Estadística (INE), i a l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal del Maresme. 

Complementàriament, s’ha consultat un seguit de fonts escrites en paper i en línia; algunes de 
caràcter general i d’altres de més concretes, com la col·lecció de Daniel Rangil sobre la cultura oral 
del Montnegre o les publicacions especialitzades o de caràcter local en revistes de la zona com 
L’Aulet, Arennios, L’Atzavara i El Sot de l’Aubó. També s’ha revisat la col·lecció de premsa local 
facilitada per l’Ajuntament i formada per les capçaleres de La Roca Caganera (primera i segona 
època), L’Eixida, El Sot de l’Infern i Santiscle, així com diversos fulls volants i programes de mà 
relacionats amb les festes populars i els esdeveniments socials i institucionals del municipi. Els 
temes han estat d’allò més variats, sempre que tinguessin relació amb la població, l’element en 
qüestió i/o la seva autoria. Podeu consultar el detall d’aquestes referències en l’apartat novè 
d’aquesta memòria. 

 
Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat el reconeixement sobre el terreny dels elements 
inventariats, ja sia per constatar la seva singularitat i reportar les seves característiques i estat 
actual de conservació, ja sia per tractar d’identificar-ne d’altres, moltes vegades com a feina de 
prospecció. 

En moltes ocasions hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han facilitat la nostra 
feina i ens han obert les portes de les seves propietats. De vegades, però, no ha estat possible 
accedir ni dins les cases ni tan sols, en algunes ocasions, dins la finca. 

Durant el treball de camp s’han fotografiat en format digital els elements que han estat localitzats. 
Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per problemes amb l’accés o 
per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat les fotografies 
cedides per l’Ajuntament. De vegades, la qualitat de les imatges ha estat determinada per 
impediments físics o per la presència d’elements aliens a l’arquitectura, la manca de visibilitat o 
perspectiva. L’orientació de l’element i la seva exposició a la llum natural, segons l’època de l’any i 
l’hora del dia, influeix directament en la creació de zones amb grans contrastos lumínics per la 
incidència dels raigs solars. Tanmateix, l’objectiu de les imatges no és artístic, sinó identificador i 
descriptiu. 

De cada element s’ha referenciat la situació geogràfica amb coordenades UTM. En el cas del 
patrimoni immaterial, es consignen coordenades quan el bé inventariat s’esdevé en un lloc concret 
o característic. Els exemples de tradició oral i peces musicals no es poden ubicar en coordenades 
concretes, igual com passa amb les col·leccions documentals ubicades fora del municipi. En el cas 
d’elements amb un recorregut lineal, com ara camins i torrents, s’assenyalen les coordenades d’un 
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punt intermedi, generalment rellevant o significatiu. El mateix succeeix amb els conjunts 
arquitectònics. 

El treball de camp ha estat recolzat i ampliat amb consultes, converses i entrevistes a persones 
relacionades amb entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb 
elements del patrimoni cultural, o bé amb propietaris o masovers de finques. La vida associativa del 
municipi és rica i diversa, i aquesta riquesa no sempre queda prou reflectida en aquest tipus de 
treball per les característiques intrínseques del document. 

 
Treball de gabinet 

La fase final del treball ha consistit en la redacció d’aquesta memòria, amb totes les dades obtingu- 
des i fetes les pertinents valoracions. Amb la informació documental i la informació obtinguda del 
treball de camp, tant gràfica com escrita i oral, s’han confegit les fitxes de cada element, i posteri- 
orment s’ha realitzat una diagnosi i anàlisi concretes sobre la rellevància, tipologia, potencialitat i 
possibilitats del patrimoni cultural de Sant Iscle de Vallalta. 

El tractament de les dades s’ha fet a través del programari facilitat per l’OPC, consistent en una ba- 
se de dades programada en MS Access 2000, composada de fitxes identificatives individuals per 
cada element inventariat. 

Els noms dels elements inventariats que apareixen a les fitxes són els que surten en el Pla especial 
urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle de Vallalta. Quan es coneix un altre nom 
d’un mateix element a través de la informació oral o d’una altra documentació consultada (IPA o 
bibliografia), també es ressenya en el mateix camp. 
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5. MARC TERRITORIAL 
 

5.1. El medi físic 

Sant Iscle de Vallalta és un municipi de la comarca del Maresme situat en el vessant meridional del 
massís del Montnegre, al límit amb el Vallès Oriental. La població se situa en el rerepaís, al nord del 
traçat de l’autopista C-32 i a una distància de 17,5 quilòmetres de la capital comarcal, Mataró. 

Geogràficament, el municipi pertany a l’Alt Maresme. Francesc Carreras Candi va ser el primer a 
parlar d’una divisió interior de la comarca en “alta” i “baixa”, atribuint a la primera la part nord. 
Arrenca aquesta distinció de l’antiquíssima separació dels bisbats de Barcelona i Girona –que 
segueix vigent avui dia– i de l’establiment de les vegueries homònimes. De fet, en els fogatges del 
segle XV hom solament entenia per Maresme la part de la comarca que pertanyia a la Vegueria de 
Barcelona. A nivell feudal, les terres de l’Alt Maresme pertanyien al vescomtat de Cabrera. Dins 
d’aquesta jurisdicció, Sant Iscle de Vallalta formava part del terme del castell de Montpalau. 

El terreny és eminentment montuós i cobert de bosc. D’aquesta característica física del territori 
deriva l’etimologia del topònim que acompanya el nom del poble: Vall Alta o ‘superior’. De fet, és 
en aquests contraforts on el Maresme assoleix el seu sostre: el turó d’en Vives o Montnegre de 
Ponent, de 759 metres d’altitud. Separat pel coll de Basses, hi ha el turó Gros o Montnegre 
pròpiament dit, de 757 metres, ja dins del Vallès, i encara més a l’est, el Montnegre de Llevant, de 
726 metres. Els tres cims, i tot el massís, deuen el nom al color fosc que els confereix tant la 
geologia –formada per roques de pissarra– com la vegetació, dominada per l’alzinar. 

Des de l’any 1989, la major part del sector septentrional del terme forma part del Parc del 
Montnegre i el Corredor, integrat dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i els 
seus valors ambientals estan legalment emparats i protegits mitjançant la seva inclusió dins el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya. 

En aquesta zona, la comarca s’eixampla i assoleix la seva màxima amplitud. Segons Josep Iglésies 
(1971:12) “la perpendicular des de la carena al mar té una extensió de 9 quilòmetres a la part 
central de la comarca, en la línia Mataró-Coll de Parpers”. En aquest entorn geogràfic “hi ha 
constituït un solc interior, el fragment més oriental del qual és la Vallalta, aprofundida al peu del 
Montnegre, que resta separada de la plataforma de marina per ereccions entre els 200 i els 300 
metres d’altitud”. 

El terme ocupa una superfície de 17,7 quilòmetres quadrats i limita, a llevant, amb Sant Cebrià de 
Vallalta; a migdia, amb Canet de Mar; a ponent, amb Arenys de Munt, i, a tramuntana, amb 
Vallgorguina i Sant Celoni. Tot plegat descriu un perímetre en forma de trapezi invertit que és fruit 
de la segregació de Canet de Mar l’any 1599 i que s’adiu força amb els límits naturals formats per la 
carena de la Serralada Litoral i la depressió de la riera de Vallalta. 

Aquest curs hidrogràfic constitueix la capçalera de la riera de Sant Pol de Mar, on desemboca. Neix 
dins el terme municipal d’Arenys de Munt i drena d’oest a est tota la part occidental de la conca 
abans de confluir amb la riera d’en Mates a Sant Cebrià de Vallalta. 

La riera de Vallalta –també anomenada riera d’Oradella en el mapa de l’Instituto Geográfico y 
Estadístico de 1914– té una funció estructuradora del territori. El nucli antic del poble ocupa un 
punt elevat a la seva confluència amb la riera de la Font de la Salut, també dita de la Cortada o de la 
Roureda, pel fet que davalla de Can Vives de la Cortada i de la Roureda d’en Vives. Per la seva 
condició de corredor natural, a principis del segle XX es va aprofitar el seu traçat per construir-hi, en 
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paral·lel, l’única carretera que comunica amb els pobles veïns. La via forma part de la xarxa de la 
Diputació de Barcelona i va ser completada en dues etapes consecutives que corresponen a dos 
trams de diferent nomenclatura: la BV-2158, que uneix el poble amb Sant Cebrià, i la BV-5111, que 
connecta amb Arenys de Munt. La travessia urbana reprodueix aquesta lògica i adopta també dos 
noms: el carrer de les Escoles i el carrer de Barcelona. Els últims aforaments de trànsit disponibles 
daten de 2013 i 2012 i donen unes intensitats mitjanes diàries (IMD) de 1.332 i 2.604 vehicles, 
respectivament. 

El municipi compta amb un servei de bus interurbà amb Arenys de Munt i l’estació del tren 
d’Arenys de Mar. La línia té parada davant de l’Ajuntament i realitza un total d’onze expedicions 
diàries de dilluns a divendres, i una de sola el dissabte al migdia. 

Des de la perspectiva de la geografia humana, el municipi es compon de diversos nuclis habitats i 
masies aïllades. El gruix de la població s’ha concentrat tradicionalment a l’entorn de l’antiga sagrera 
i del barri de la Poca Farina, i del veïnat de masies que hi havia a l’entorn de Can Bodriques. En els 
darrers decennis, aquest nucli primigeni s’ha transformat i ha crescut amb diversos eixamples 
residencials: a llevant, a redós del sector escolar i les promocions d’habitatge plurifamiliar del carrer 
de la Generalitat, i, especialment a tramuntana, amb cases de tipologia unifamiliar als peus de Ca 
l’Aranyó i al voltant del veïnat d’en Soler. 

El municipi té dues urbanitzacions de dimensions considerables –la Font del Montnegre, dalt la 
muntanya, i Can Ginebre, al tram baix del torrent de Can Palau– i una altra de menor entitat, Can 
Ridomà, a la part alta del carrer de la Generalitat. L’accés a Can Ginebre es produeix a través de la 
carretera BV-5128 i els seus vials interiors estan en curs de pavimentació. La carretera que condueix 
a la Font del Montnegre està pavimentada i en bon estat de conservació, però els carrers presenten 
dèficits d’urbanització. 

El poblament es completa amb els antics ravals de la Salut i Cal Llop, formats per rengles de cases 
entre mitgeres, i per algunes concentracions de masies, especialment a l’entorn de Can Magel, Can 
Paraire, Can Preses, Can Xicrau i Can Xica. De fet, aquesta darrera agrupació apareix identificada en 
el mapa de l’Instituto Geográfico y Estadístico de 1914 amb el nom d’“arrabal de can Rocosa”. 

Amb caràcter general, els masos i les edificacions disseminades en sòl no urbanitzable estan 
enllaçades per pistes forestals ben mantingudes, la majoria de les quals reprodueixen la xarxa 
històrica de camins rurals. Els més importants són el camí de la Font de la Salut a coll Senís, que 
uneix Sant Iscle de Vallalta amb Vallgorguina a través dels Quatre Camins; el de Canet, per raons 
òbvies; el de Can Magel a la urbanització de Can Palau, en terme de Sant Cebrià, que antigament 
prosseguia fins a Calella; el de Collsacreu a Can Paraire; el del pla de Forcs a la Font del Montnegre; 
els dos que van de Can Bosch i de Can Xicrau a Can Vives de la Cortada; el de la Creu de Can Magel, i 
el de Can Palau, que uneix les masies de la capçalera del torrent homònim amb la urbanització de 
Can Ginebre. 

A grans trets, la xarxa de camins veïnals s’ha millorat i ampliat en les darreres dècades amb la 
incorporació de ramals secundaris i d’altres de desembosc. L’antic camí de la Casa Vella de Mas 
Pons ha estat pavimentat i reconvertit en la carretera de la Font del Montnegre. També s’ha obert i 
consolidat el camí carener que va de Ca l’Aranyó al pla de les Bruixes a través de la Serra de l’Oller. 
Per contra, l’única baixa significativa que s’ha registrat al llarg del darrer segle ha estat la pèrdua del 
camí que anava de l’esmentada Casa Vella a Ca l’Alomar. Per motius diferents, cal lamentar el 
tancament del camí històric que condueix de Ca l’Oller al Pla de les Bruixes. 
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Mapa topogràfic del terme municipal (1914). 

 
 

A la xarxa de camins s’hi solapa la xarxa hidrogràfica, que preval. Els parcel·laris realitzats el 1856 i 
el 1860 per l’agrimensor Pedro Moreno i l’arquitecte Carles Gauran, respectivament, dividien el 
terme municipal en sis seccions cadastrals, cadascuna de les quals s’identificava amb una lletra, de 
la ‘A’ a la ‘F’ (vegeu p.13). És possible que aquesta organització del territori reproduís les antigues 
“partides” de terres i sigui, per tant, cronològicament molt més antiga. En qualsevol cas, interessa 
ressenyar que aquestes seccions (il·lustrades a continuació) reproduïen les conques hidrogràfiques 
del terme municipal. 

El clima és típicament mediterrani: suau, amb estius calorosos i humits (xafogosos), sobretot al 
juliol i l’agost. La proximitat al mar actua com a moduladora tèrmica i d’humitat a través de la 
marinada. Els hiverns són temperats, encara que de vegades es registren dies de fred intens al 
desembre i gener. Les pluges són força irregulars i es concentren principalment a la tardor 
(octubre) i a la primavera (abril), amb un mitjana anual de 600 litres de precipitació per metre 
quadrat. Com a factors diferencials, destaquen les boires ploraneres de la carena del Montnegre, 
que redueixen la transpiració de les plantes, aporten l’equivalent a gairebé un 10% de la 
precipitació anual i permeten la vida de les rouredes de roure africà i de fulla gran. Les inversions 
tèrmiques faciliten l’entrada d’espècies eurosiberianes a les fondalades interiors i la major 
disponibilitat d’aigua garanteix la presència de boscos de ribera a la riera de Vallalta. 
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SECCIONS CADASTRALS 
 

 

Secció A, de 404 ha. Limita amb Olzinelles i 
Santa Maria del Montnegre. Engloba els 
veïnats de Cal Paraire, Can Rocosa i Can 
Xicgrau, i les masies de Can Vives de la 
Cortada i Can Maresme. Recull les aigües del 
torrent de la Roureda i el sot de coll Senís. 

 

 
Secció C, de 307 ha. Limita amb Sant Cebrià 
de Vallalta mitjançant la Serra de Salt. 
Engloba les masies de la Sauleda, Can 
Batallé, Can Ginebre, Can Cases, Can 
Verdura, Cal Rei i Can Palau, que dona nom 
al torrent que drena la vall. 

 

 
Secció E, de 245 ha. Limita amb Sant Cebrià, 
Canet, Arenys de Munt i la riera de Vallalta. 
Engloba les masies de Cal Roig del Castell, 
Can Torrus Vell, Can Preses i Cal Ratet, les 
serres de la Bandera i el Rocar, i els turons 

Secció B, de 387 ha. Limita amb Santa Maria 
del Montnegre i Sant Cebrià de Vallalta. 
Engloba les masies de la Casa Nova i la Casa 
Vella, Ca n’Alomar i Can Pera, i el veïnat de 
la Creu d’en Magel. Recull les aigües del 
Turó Gros i el fondo de Can Xona. 

 

Secció D, de 151 ha. Ocupa la part central 
del municipi, al voltant del turó de 
Montbrugós. Engloba el veïnat de la Salut, 
Can Vila, Can Coll i Can Camps, a tocar del 
centre urbà. Està circumdada pel camí de 
Montnegre i el torrent de la Roureda. 

 

 
Secció F, de 270 ha. Limita amb Olzinelles i 
Arenys de Munt mitjançant el camí de coll 
Senís i el sot d’Oradella. Engloba el turó de 
la Cogulera, el Banc de Ca l’Oller i les masies 
de Ca l’Aranyó, Can Gurri, Cal Cisteller i la 
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5.2. Síntesi històrica i activitat econòmica 

Sant Iscle de Vallalta compta amb una població de 1.313 habitants segons el cens de 2018, la qual 
cosa dona una densitat de 73,8 hab/km2, molt lluny dels 1.108 de la mitjana comarcal. En el decurs 
dels segles, Sant Iscle ha anat perdent pes relatiu dins de la comarca: d’un 1,3% l’any 1553 al 0,3% 
actual. 

La distribució dels residents per entitats de població, segons el darrer padró, és com segueix: 
 
 

Nucli de residència Persones domiciliades 

Can Ginebre 91 

La Font del Montnegre 131 

Sant Iscle de Vallalta 1.059 
 
 

Per grups d’edat, hi viuen unes 200 persones menors d’edat, 900 d’entre 18 i 65 anys, i 200 
pensionistes. La cohort d’homes i dones de 40 a 44 anys és la més nombrosa de la piràmide de 
població. 

Pel que fa a l’activitat econòmica, Sant Iscle compta amb un polígon industrial i diversos restaurants 
i establiments comercials. De les 579 persones laboralment actives a març de 2019, la indústria i els 
serveis concentraven la major part de les afiliacions a la Seguretat Social amb 126 treballadors en 
cadascun dels sectors. L’única diferència rau en el nombre de persones assalariades i autònomes 
que hi ha en un i altre: 117 treballadors per compte aliè i 9 autònoms a la indústria, i 56 empleats i 
70 autònoms al sector terciari. Estadísticament, el sector de la construcció, amb 44 afiliacions, és la 
tercera activitat que ocupa més mà d’obra. Quant a l’agricultura, el pes d’aquest sector ha reculat. 
Segons el cens agrari de 2009 (IDESCAT, 2019), només hi havia 25 hectàrees de terres llaurades i 80 
de pastures permanents, que en realitat corresponen a antics camps abandonats. A banda del 
correu d’horta per a l’autoconsum i el comerç de proximitat, destaca l’explotació d’hivernacles. 

Segons les dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el juny de 2019 
a Sant Iscle hi havia 73 persones registrades a les llistes de l’atur, la qual cosa representava el 
13,54% de la població activa. Es tracta d’un percentatge un punt i mig més baix que el del municipi 
veí de Sant Cebrià de Vallalta, però sensiblement més elevat que la mitjana del Maresme, que 
aleshores se situava al voltant de l’11%. 

Amb 13 explotacions agràries en actiu el 2009, Sant Iscle ha deixat de ser un territori eminentment 
agrícola. En el passat, es practicava una agricultura de base cerealista. S’hi conreava sobretot 
mestall, complementat per la vinya i els productes d’horta, sota la jurisdicció del castell de 
Montpalau. 

Com la resta de la Catalunya Vella, el terme va patir, al segle XIV, els estralls de la pesta negra, les 
males collites, les guerres i altres epidèmies, de manera que no la població no es va recuperar fins a 
ben entrat el segle XVI a la vista dels recomptes dels fogatges del XIV i XV. Les dimensions i 
característiques de l’antiga església parroquial, reedificada en època barroca, indiquen que la zona 
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gaudia de certa prosperitat econòmica que va anar en augment al llarg de les dues centúries 
següents, a la vista de les propietats i del domini que hi van exercir el monestir de Sant Pol i 
l’església de Roca Rossa. 

El 1378, el terme de Sant Iscle –incloent-hi Canet– comprenia 25 focs, que van passar a ser-ne 50 el 
1497. En el fogatge de 1515, els dos veïnats es comptabilitzen separadament. Així, el fogatge de 
1515 dona 19 focs a Sant Iscle i el de 1553, 21 (IGLÉSIES, 1971:31). Tot i que la segregació no serà 
efectiva fins al 1599, aquests recomptes ja anticipen un fet inexorable que s’inicia el 1579 amb la 
independència eclesiàstica de Canet. Com explica l’autor (p. 13), “cada terme tenia inicialment el 
seu fragment de muntanya i la seva part de costa, amb el nucli principal de població posat a 
l’interior. Fou en el curs dels segles que cada municipi veié disposar-se un nou agrupament bessó a 
la marina. Aquests darrers anaren adquirint cada vegada més importància, fins que, sobretot a 
partir del segle XVI, s’anaren independitzant de la jurisdicció primitiva”. 

Al redreçament econòmic i demogràfic de la població, molt disminuïda, hi va contribuir l’arribada i 
l’establiment d’emigrants occitans com a mà d’obra per a l’agricultura i la menestralia. Es tractava, 
majoritàriament, de joves fadrins que contreien matrimoni amb pubilles catalanes, la qual cosa 
n’afavorí la represa. L’augment de la producció agrícola i l’acumulació i venda d’excedents en el 
mercat va afavorir l’enriquiment d’algunes cases. De resultes d’aquesta combinació de factors, 
Iglésies estima un augment de 40 llars entre 1553 i el 1708, cosa que suposa un increment del 190% 
en un segle colpit per nous episodis de pesta, la Guerra dels Segadors, el bandolerisme i els 
conflictes permanents amb el regne de França. Aquest creixement està en consonància amb la 
tendència general de la comarca, que mostra un augment del 166%. 

La manca de cadastres del XVII deixa un segle pràcticament en blanc, però arran de la substitució 
de les vegueries pels nous corregiments borbònics després de la Guerra de Successió se sap que el 
1719 a Sant Iscle hi havia 20 cases. Es tracta, però, d’un recompte orientatiu fet per les noves 
autoritats amb la finalitat de lliurar armes als partidaris de Felip V per lluitar contra els elements 
austriacistes que quedaven al territori (IGLÉSIES, 1971:51). El gener de 1714, la zona va ser escenari 
de l’expedició del Diputat General comandada pel coronel Ermengol Amill amb la intenció de 
revoltar el país i obligar l’exèrcit de les Dues Corones a aixecar el setge de Barcelona. 

Gairebé un segle més tard, el 25 de juny de 1808, les tropes napoleòniques van saquejar les masies 
del sector meridional i es disposava a assaltar el poble per venjar-se de les fuetades prèvies 
infringides pel sometent local. Refugiat dins del temple parroquial, el veïnat va implorar la 
intercessió divina, que, segons l’imaginari popular, es va produir en forma de pluges torrencials que 
van desbordar la riera i repel·lir l’atac dels francesos. 

A la dècada de 1840, la localitat comptava 84 veïns de dret, que suposaven un augment de gairebé 
el 100% respecte dels censos de 1819 i 1830, que n’incloïen 45. Segons el diccionari de Pascual 
Madoz, publicat el 1849, la riquesa imposable Sant Iscle era de 87.620 rals de billó, que 
representaven prop de 167 rals per habitant. Deia Madoz que “el término es de secano y estéril, con 
mucha parte de viñedo y monte bajo” i “los caminos son locales, de herradura”. Sant Iscle tenia 
llavors 75 cases amb 65 veïns i 410 habitants, que es dedicaven a produir “poco trigo, vino y 
legumbres, y abundante caza de conejos y perdices” (MADOZ, 1849:655). No ressenya el molí de la 
riera de Vallalta o de Can Torres, que probablement atribueix a Sant Cebrià, ja que esmenta “dos 
molinos harineros” en aquesta població. 

En una descripció posterior, Pere Alsius (1873:19) emfasitza que “molt poch poblada se presenta 
dita montanya á causa sens dubte de sa gran inclinació y de la qualitat de son sol, de manera que 
en lo vessant de tramontana sols s’hi trovan Raminyò, Fogás y la vila de Tordera, en la que mira á 
mitjdia Arenys de Mun, St. Iscle de Vallalta, St. Cebrià de Vallalta, Vallmanya, Orsavinyà y Palafolls”. 
Certament, les comunicacions eren molt rudimentàries i perjudicaven l’economia local, com queda 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 16] 

 

 

 

acreditat en el dictamen per a la reconstrucció del “camí veïnal” a Arenys de Munt de 1853: 
“Porque la esportación de leñas y carbón, seria más fàcil [y] si hubiera una buena carretera [el vino] 
tendria un precio que es el mas alto que se pagara en el mercado, porque nadie ignora que el vino 
que se cosecha en San Acisclo es de los mejores de la provincia”. 

Aleshores, la vinya havia esdevingut el conreu hegemònic. De fet, “la produccion de vino es el unico 
porvenir de la generalidad de los vecinos [y] se tiene que vender a un precio que es el mas infimo”. 
Tanmateix, el juliol de 1857 l’Ajuntament va gravar amb 900 rals de recàrrec la venda de “vi comú”; 
amb 100, l’aiguardent, i amb 400, l’oli d’oliva, amb l’objectiu d’eixugar el deute municipal, cosa que 
demostra una certa diversificació econòmica. A principis del segle XX, Cels Gomis (c.1914:93) va 
consignar la producció de suro, avellanes, llegums, grans i vi i l’existència de dos hostals, dues 
fàbriques de teixits i dos molins de farina. 

 
 

Ressenya a la Geografia General de Catalunya (c. 1914) 
 
 

Tot i les malures i la plaga de l’oïdi, la producció i la comercialització de vi van reportar enormes 
guanys als seus propietaris fins al 1882, any en què va irrompre la fil·loxera a Tordera. Aquest sotrac 
es va compensar parcialment amb el conreu de la patata primerenca o Mataro’s potatoes i, amb el 
temps, els grans hisendats van promoure la recuperació dels ceps per mitjà de l’empelt de peus 
americans. Més endavant, l’esclat de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) va fer augmentar la 
demanda i va reportar notables beneficis, que van animar la construcció d’habitatges i la reforma i 
millora dels existents. 

Aparentment, aquests esdeveniments no van tenir una incidència clara sobre la demografia. La 
localitat va experimentar un creixement substancial de 1842 (524 habitants) a 1857 (905) i va 
assolir el seu pic històric fins a l’actualitat l’any 1860 (937). L’últim terç del segle XIX s’observa una 
estagnació a l’entorn dels 830 habitants, que anticipa una tendència general a la baixa. La capacitat 
de retenció del municipi es veu superada per les localitats costaneres, tot i la millora i ampliació 
sostinguda dels serveis públics: el 1912 hi arriba l’electricitat, el 1922 finalitza les obres de la 
carretera, per les mateixes dates se sol·licita un préstec per instal·lar l’enllumenat, el 1932 
s’inaugura el servei telefònic i el 1935 es construeix el safareig municipal. 

Amb l’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, es va constituir el Comitè local de Milícies 
Antifeixistes, que va procedir al segrest dels béns i propietats dels veïns que simpatitzaven amb 
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l’alçament militar. Es tracta de Can Bataller, Can Camps, Can Maresme, Ca l’Oller, Can Pera i Can 
Vila, que o bé van quedar en mans dels seus masovers o bé es van col·lectivitzar. A més, el sindicat 
anarquista CNT es va emparar de l’església i de l’hort de la rectoria. El gener de 1937, el Consell 
Municipal acorda el canvi de nom del municipi pel de Vallalta del Maresme, “que estarà més en 
consonància amb els moments de transformació actual”. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. ANC1-1-T-6844. Comitè d'Apropiacions. Expedient de béns confiscats. 
 
 

L’evolució del conflicte va tenir com a conseqüència l’arribada de famílies de Barcelona i d’altres 
poblacions que fugien dels bombardejos de l’aviació feixista. Les privacions de la guerra van 
comportar el racionament d’alguns productes de primera necessitat i la regulació de preus de 
venda a la població per part del Consell Municipal per evitar els abusos. Per suplir la manca de 
diners d’ús corrent, l’agost de 1937 el municipi va emetre paper moneda amb valors d’1 pesseta, 50 
cèntims i 25 cèntims per un import de 2.600 pessetes. 

En el decurs de la guerra, el poble va passar de 672 habitants el 1936 a 664 el 1940. Algunes de les 
persones significades durant el període republicà, com l’alcalde Antoni Riu, van marxar abans de 
l’arribada de les tropes nacionals. Les noves autoritats, sota la direcció dels elements afectes a la 
Falange, van desfermar la repressió contra els simpatitzants d’esquerres i les seves famílies. 

Al segle XX es va registrar un augment de població a tota la comarca, especialment concentrada al 
Baix Maresme, fruit de la terciarització de l’economia i la consegüent expansió urbanística, 
afavorida per la construcció de l’autopista A-19 (actual C-32) entre Barcelona i Mataró. Encara no 
havia entrat en servei el 1965, quan Sant Iscle presentava una pèrdua acumulada des de 1900 de 
185 habitants. Aquest èxode rural només té equivalents a Òrrius i Dosrius, i contrasta amb els 
creixement de les poblacions veïnes durant el mateix interval: Arenys de Munt, 782; Canet de Mar, 
2.780; Sant Pol de Mar, 814; i fins i tot Sant Cebrià de Vallalta, 55. 

Tot i el seu aïllament, Sant Iscle de Vallalta no va ser aliè a dos fenòmens propis de la regió 
metropolitana: l’arribada de treballadors i famílies procedents d’altres territoris de l’Estat i la 
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construcció d’urbanitzacions, amb la parcel·lació de Can Ginebre i l’explanació de la Font del 
Montnegre. Ni la immigració ni l’increment del parc immobiliari no va aturar la sagnia demogràfica, 
ja que en la majoria de casos es tractava de segones residències. D’aquesta manera es va arribar, a 
l’inici de la dècada de 1980 i la recuperació de la democràcia, al punt d’inflexió. 

 
 

Evolució demogràfica ("f" = fogatge) 
 
 

La recuperació no va prendre força fins a la dècada de 1990, esperonada per la prolongació de 
l’autopista entre Mataró i Palafolls i la conversió de segones a primeres residències. Mentrestant, el 
poble ha anat fent camí: el 1967 es va inaugurar el Casal en un terreny de Can Patiràs contigu al 
Sindicato de Labradores on es feia cine, ping-pong, escacs, pessebres i festes populars; el 1968 va 
entrar en funcionament la xarxa de clavegueram; el 1996 es va arranjar la plaça de les Basses; el 
1997 va obrir les portes el nou Ajuntament, i el 2002 es va dur a terme la reforma integral del Casal, 
que se suma a la inauguració del pavelló poliesportiu, del Parc dels Vegetals, de la nova escola i de 
la pacificació de la travessia del centre urbà. 
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5.3. Escut municipal i toponímia local 

El blasonament de l’escut heràldic de Sant Iscle de Vallalta va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament 
en sessió de data 15 de setembre de 1993 i per resolució de la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
núm. 1802, del dia 29 del mateix mes. Es tracta d’un escut caironat timbrat amb corona mural de 
poble. Al  seu  interior,  d'argent,  hi  ha  una  vall  de sinople  sobremuntada  d'una  rosa  
de gules botonada d'or i barbada, també de sinople. La flor vermella és el símbol del patró de la 
població, Sant Iscle, mentre que la vall verda representa la Vallalta. 

 

 
L’any següent, el ple del consistori va aprovar-ne la bandera oficial en sessió celebrada el 28 
d’octubre. L’acord va ser publicat al DOGC núm. 1972, del 14 de novembre de 1994. Es tracta d’una 
ensenya apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb la rosa vermella botonada 
de groc i barbada de verd, amb un diàmetre d'1/3 de la llargària del drap situada en el segon terç 
vertical a una distància de la vora superior d'1/6 de l'alçària del mateix drap, i dos triangles verds al 
baix. La simbologia és la mateixa que l’escut: la rosa al·ludeix al patró i els triangles situats en els 
laterals inferiors representen la vall. 

Els símbols oficials del municipi són relativament recents i introdueixen formes de representació 
noves respecte de la tradició històrica. Entre 1790 i 1849, el consistori va utilitzar un segell rodó 
amb un botó de flor al centre, voltat d’un cercle concèntric de color negre amb les lletres StISCLA 
incises. 

A partir de la dècada de 1860 –possiblement arran del reial decret de 21 d’octubre, de reforma de 
la Constitució de 1845–, l’administració local va fer servir un segell ovalat amb una aurèola 
sobreposada a una palma en barra, en al·lusió al martiri del sant patró. A l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó es conserva un full estampat amb quatre segells, de l’any 1876. La imatge estava rodejada 
de la següent llegenda, en lletres majúscules: Ayuntamiento const.[itucional] de S. Acisclo de 
Vallalta. Cels Gomis també el reprodueix a la seva Geografia General. 

Durant la Segona República s’ha documentat la utilització d’un altre segell, amb el mateix escrit i 
forma ovalada, amb l’escut de Castella i Lleó al mig. 
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El febrer de 1937, en el decurs de la Guerra Civil, l’emblema va ser inicialment alternat i ràpidament 
substituït, a partir del mes de març, per un altre d’aparença igualment el·líptica, amb un escut 
quadrilong amb els quatre pals de la senyera catalana al centre, voltat pel nom de la nova 
municipalitat: Consell Municipal Vallalta del Maresme. 

 
 

 
 

Amb l’entrada de les tropes nacionals, les autoritats franquistes van recuperar transitòriament 
l’escut tradicional abans d’ adoptar l’àliga imperial que va inspirar la dictadura fins a la mort del 
dictador i la formació dels primers ajuntaments democràtics. 

Entre 1976 i 1977, un col·lectiu de joves anomenat Grup Isclenc va impulsar una nova simbologia 
que va ser ràpidament assumida a nivell ciutadà i institucional. A partir d’una “interpretació 
errònia” del model clàssic, la palma va ser reemplaçada per un tronc de suro i el cercle lluminós en 
senyal de santedat es va assimilar al sol. Aquell escut, vigent fins al 1993, va ser usat en la 
campanya a favor de la normalització lingüística del nom del municipi i del canvi de nom dels 
carrers. Avui dia encara figura a la façana de l’església en el mosaic ceràmic que commemora els 
900 anys de la consagració del temple. La seva suplantació per l’escut oficial va ser considerada un 
acte “totalitari” i “una imposició legal” de les normes heràldiques per part de la Generalitat. Els 
seus defensors valoraven que “l’escut robat” era “estèticament més vistós, més artístic, molt més 
viu i molt més acceptat per tothom” perquè “va néixer d’una iniciativa popular”. 
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Pel que fa a la toponímia, l’etimologia dels noms de la població (Sant Iscle de Vallalta) i de l’indret 
on s’assenta (la Vallalta, del llatí Valle Alta, i la serralada del Montnegre, derivat de la veu Monte 
Nigro) ha esta explicada en el capítol que descriu el medi físic. 

Els topònims més antics de què es té constància són els corresponents a les afrontacions de la 
parròquia de Sant Iscle de Vallalta quan aquesta va ser consagrada, l’any 990, pel bisbe Berenguer 
de Girona. Aleshores, el terme limitava a tramuntana amb la serra del Montnegre; a migdia, amb 
les ones del mar; a orient, amb les serres de l’Arboç i de la muntanya de Pedra Arrencada, el Cap 
Bo, el Cap Rodó, l’Eserma, el Rodal, el Puig de Faniol, la Gistorleva i la Peirerola, i a ponent, amb 
Pedrafita, la Roca de Segar, Futirrano, Pugosos, Puig de Ganafre, els torrents de Castellar i de 
l’Oradella, el Martrès i la Pedra Ferrera. 

 
 

 
 

Al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya es recullen dues entitats de població (Can 
Ginebre i la Font del Montnegre) i 35 topònims més, degudament normativitzats. La majoria 
correspon a masies: Ca n’Alomar, Can Baltà, Can Banús, Can Cases, Cal Coix, Can Cuca, Can 
Domènec, Ca l’Escorxa, Can Josepic, Can Maresme, casa vella de Mas Ponç, Ca l’Oller, Can Palau, Cal 
Paraire, Can Pera, Can Perera, Can Pona, Cal Ratet, Can Rovira, Cal Vermell, Can Vives de la Cortada, 
Can Xicrau i Can Xona. També s’hi esmenta Can Madró, que pertany al municipi veí de Sant Cebrià 
de Vallalta. 
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Molts d’aquests masos han conservat el nom al llarg dels segles com a testimoniatge de la seva 
pervivència i pertinença a un mateix llinatge familiar, almenys pel que fa al seu domini útil des de la 
crisi social i agrària del segle XIV. En el Llibre del Sindicat Remença consta la identitat dels pagesos 
de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta, incloent-hi Canet, que el desembre de 1448 es van reunir a 
l’areny o plaça de Sant Pol de Mar per designar els representants que havien de negociar l'abolició 
dels mals usos davant del rei Alfons el Magnànim i, alhora, recollir els diners necessaris per finançar 
aquest procés. Els seus cognoms permeten identificar el mas de procedència: Bernardus Venrell, 
Iacobus Iuyol, Iohannes Aulet, Petrus Ginebra, Iohannes Gossal, Iacobus Mella, Petrus Batayer, 
Gabriel Parera, Iohannes Torra, Nicolaus Puiade, Bernardus Parera, Anthonius Bigues, Anthonius 
Figuera, Anthonius Catha, Iohannes Colomer, Bernardus Iuyol, Petrus Soler, Iohannes Cabanyes, 
Anthonius Giner, Franciscus Roig, Bartholomeus Lauger, Anthonius Margens, Petrus Puiades, Petrus 
Ligade, Bartholomeus Goday, Bernardus Andreu, Petrus Aulomar, Iohannes Moni, Iohannes Çanou, 
Petrus Torrent, Petrus Oller, Franciscus Ferrarii, Iohannes Tria pro manso Tolt, et Anthonius 
Paratge. 

El domini directe sobre aquests honors i possessions era exercit per senyors laics i religiosos, 
mitjançant la concessió d’establiments emfitèutics i el cobrament de censos i agrers. Hi 
sobresortien els vescomtes de Cabrera, que sovint compraven censals morts als isclencs a través de 
la figura del batlle del castell de Montpalau, sota la seva jurisdicció, i la seu de Girona. 

També hi havia senyors intermedis, com la casa de Canet, a la vall homònima, o els masos Sala i 
Arquer, d’Arenys de Munt. El 1279, Pere Arquer i la seva muller, Brunissenda de Goscons, van 
establir amb caràcter perpetu una peça de terra situada dins el terme de la parròquia de Sant Iscle 
a favor de Pere Descamps. El 1282, el monestir de Sant Pol de Mar va confirmar l’establiment del 
mas Estalella a canvi de la tasca de tots els esplets i braçatge i d’una entrada de 6 sous. En el 
capbreu de rendes del priorat de Sant Marçal del Montseny de l’any 1544 consta que el mas Torró li 
feia prestació de tasca. 

L’any 1372, el capítol catedralici va vendre a Guillem Sala els seus drets sobre el delme de la 
parròquia, juntament amb el domini directe sobre les terres de les bornes de n’Oller i d’en Duran. 
Les bornes o bordes [Bornam sive bordam, diu la documentació] era la denominació amb què es 
coneixen les masies. Per un altre document de 1537 se sap que la borda “vocata den Gonbau 
contigua borda Ligada, in vallis de Caneto” també estava sota domini del mas Sala. 

A més del nom dels seus protagonistes, la documentació conservada a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya procedent dels llinatges Desvalls i d’Arquer permet de conèixer el nom d’alguns 
topònims antics, com la riera de l’Oradella [Aqua de Loradella o Aygua Tirada]; el torrent i el coll de 
Figueroles o de la Figuera, prop de la Riba de Canals; els llocs de la Vinya Plana o Salt, Sa Llobatera, 
l’Arca, Valls del Mas, Camp Fonser, Pinell, Puig Sech i el coll de Canadell, entre altres. 

L’acta de termenament entre Canet de Mar i Sant Iscle de Vallalta de l’any 1841 conservada a 
l’Arxiu Municipal descriu la col·locació de fites a la Creu de Molins, el turó de l’Apotecari, la plana 
de Torrus, el turó de Bruguera (antigament, dit de Galés), el turó de Collsafiguera, el turó de Nan 
Lasfà i els Termes Llargs, a la partió amb Arenys de Munt. 

Les actes de termenament amb tots els municipis limítrofs de l’any 1851 fan aflorar altres 
topònims. Seguint un sentit antihorari, hi trobem: el turó i el torrent de Valldemores, a la partió 
entre Canet, Sant Cebrià i Sant Iscle; el camí de la serra del mas Cabrit; la riera de Vallalta, fins al 
punt anomenat Trancayeda, on començarien les terres de Lluís Puigverd; el camí de la serra de mas 
Josep; la Serra de la Plana del Pi i el Cau, en les immediacions de Can Palau; la serra d’en Cona 
[escrit, “Ancona”], que limitaria amb els termes de Montnegre i Sant Cebrià; la serra de Montnegre; 
el serrat de Coll Senís; el torrent Aravadella [sic] i la serra de Goscons; el torrent d’Arriba Cavalls fins 
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al Fangar, on hi hauria unes fites vulgarment conegudes com els Termes Llargs; els turons o 
“altures” de Nan Lasfà i Collsafiguera; la plana de Torrus i, finalment, el turó de l’Apotecari. 

A més del nom de les cases i alguns motius personals, el llibre d’amillarament de 1852 servat a 
l’Arxiu Municipal permet de recopilar prop de seixanta topònims, dividits en dos grups: 

1. Llocs i peces de terra: coll de l’Alzina Torta, la Bandera, la barraca d’en Vert, serra de la Be- 
guda, el Bonifai, Bruguerona, el Clos, la Cogulera, la Creu, Creu d’en Pera, els Fraguers, els 
Faions, el Fogueràs, la Ginestera, la Jepa, Montbrugós, Pla de la Casa Nova, Pla dels Forcs, 
Prat d’en Vila, la Portelleda, Pouadors [escrit “Poadós”], la Querola, la Resclosa [o la Resclo- 
sa del Molí], les Ribes, el Rocar, les Roques de la Guilla, el turó d’en Noé [o “dels Noès”, in- 
distintament], les Valls, la Vendrella i Valldemores. 

 
2. Hidrònims: sot d’en Banús, sot d’en Barraquer, sot de la Bruixa, sot de la Cervera, sot del 

Coll, sot de l’Escalera, sot de l’Esparnat, sot del Fangar, font de casa Serena, la Fonteta, les 
Fontetes, sot del Galí, sot del Gall, sot d’en Gallart, sot d’en Gendre, sot del mas Lloró, sot 
d’en Prats, sot d’en Porrós, sot de la Querola, la Riereta, sot d’en Roig, sot d’en Vila, sot 
d’en Vives, sot del Salt i sot d’en Xona. 

Al Nomenclàtor oficial, els turons i cims constitueixen el segon element més rellevant. S’hi recullen 
la Cogulera, el Montbrugós, el turó de l’Oller, Pedracastell, el turó Roig, el turó d’en Verdura i el 
turó d’en Vives. La llista es completa amb els colls de Senís i Safiguera, i l’ermita de la Salut. 

A banda del llistat de topònims, en el plànol que l’acompanya apareixen ressenyats el coll de 
Basses, la riera de Vallalta i tres dels seus afluents: el sot d’Oradella, el torrent de la Casa Vella o de 
Can Palau, i el torrent de la Roureda (si bé, per a ser més exactes, se n’hauria de dir de la Roureda 
de Can Vives). A la Gran Enciclopèdia Catalana aquest curs hidrogràfic és anomenat riera de 
Cortada perquè davalla, precisament, de la masia de Can Vives de la Cortada. Es tracta, amb tota 
probabilitat, d’una denominació antiga, ja que actualment és més conegut com a torrent de la Font 
de la Salut, arran de la construcció, el 1885, d’una capella al peu d’aquest brollador. 

El terme de Sant Iscle de Vallalta és prolix en la utilització de la sinonímia a l’hora de descriure la 
morfologia del terreny i d’establir la jerarquia dels cursos d’aigua. Segons la importància de cada 
fondal, hi ha rieres –com les ja esmentades, de Vallalta i Cortada–, un gavadal de torrents, multitud 
de sots i moltes altres conques menors, com les “canals” (de Can Coll, del Forn de Ca l’Oller, de la 
Freixa, de l’Home Mort i de la Vendrella), els “fondos” (de Can Patalina, de Can Pera i de Can Xona), 
el “rial” del Rocar o el “rierany” de Cal Ratet. 

A continuació s’ha confegit un quadre que compila els principals topònims del municipi procedents 
de les fonts cartogràfiques següents: 

- El full A del Plano geométrico del término jurisdiccional de San Acisclo de Vallalta a escala 
1:2500 elaborat per Pedro Moreno Ramírez el 1854 com a minuta corresponent a la prime- 
ra de les sis seccions cadastrals del plànol d’amillarament de Carles Gauran de 1860, a esca- 
la 1:5000. A diferència del treball definitiu, el primer document recull el nom dels torrents. 

- El plànol topogràfic de municipi a escala 1:25000 elaborat per l’Instituto Geográfico y Esta- 
dístico el 1914, segons la còpia conservada a l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 1922. 

- La base topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:2500, 
disponible en línia. 

- El mapa del Parc del Montnegre i el Corredor de l’editorial Alpina a escala 1:25000 de l’any 
2015. 

El recorregut comença pel sector nord-occidental del terme, a la partió amb Arenys de Munt, i 
segueix el sentit de les agulles del rellotge fins a completar el cercle. 
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6. RESULTATS DE L’ESTUDI 
 

6.1. Anàlisi de la informació recollida 

En aquest apartat es resumeixen de forma visual, amb l’ajut d’algunes taules i gràfiques, les dades 
estadístiques emanades del Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Iscle de Vallalta, d’acord amb la 
tipologia general i específica de cada element, la seva titularitat, estat de protecció i conservació, 
cronologia i estil. Mitjançant aquest exercici de síntesi es pretén oferir una radiografia del 
patrimoni local que contribueixi a la seva comprensió, estudi i gestió. 

 
 

6.1.1 Tipologies generals 
 

ÀMBIT 

1 Patrimoni immoble 74 

2 Patrimoni moble 3 

3 Patrimoni documental 6 

4 Patrimoni immaterial 11 

5 Patrimoni natural 8 
 
 

 
 

En total s’han inventariat 102 elements. Per la seva quantitat, hi destaquen els béns corresponents 
a l’àmbit del patrimoni immoble o arquitectònic, amb 74 exponents que representen el 72% de la 
mostra. A molta distància hi ha, en ordre decreixent, el patrimoni immaterial (11%), el natural (8%), 
el documental (6%) i el patrimoni moble (3%). 
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6.1.2. Tipologies específiques 

 
TIPOLOGIES 

1.1 Edificis 48 

1.2 Conjunts arquitectònics 6 

1.3 Elements arquitectònics 7 

1.4 Jaciments arqueològics 2 

1.5 Obra civil 11 

2.1 Elements urbans 2 

2.2 Objectes 1 

3.1 Fons d'imatges 1 

3.2 Fons documentals 5 

4.1 Manifestacions festives 4 

4.2 Tècniques artesanals 1 

4.3 Tradicions orals 2 

4.4 Música i dansa 4 

5.1 Zones d'interès 8 
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En conjunt, el Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Iscle de Vallalta mostra una gran diversitat de 
tipologies, però amb graus de representació molt diferents. 

A grans trets, els edificis constitueixen gairebé la meitat dels elements inventariats. Aquesta 
proporció és deguda, en bona part, a l’elevat nombre de masies que hi ha disseminades pel terme 
municipal. L’entorn natural en el qual s’inscriuen, el seu valor d’ús residencial i el reconeixement 
dels atributs històrics i patrimonials que els confereixen les diverses figures de protecció legal han 
contribuït a aquesta prevalença i n’han esperonat les accions de rehabilitació, conservació i millora. 
De fet, els 6 conjunts arquitectònics reportats reforcen aquesta mateixa idea, ja que es tracta de 
juxtaposicions d’habitatges situades en el medi rural. Aquestes agrupacions, totes elles molt 
modestes, poden respondre a un fenomen evolutiu que dona com a resultat l’addició d’una nova 
tipologia edificativa o bé són fruit d’un esforç constructiu coetani i més o menys homogeni 
estilísticament. Els exemples de Can Palau, Can Roig del Castell o Can Vila formen part del primer 
supòsit, mentre que Cal Paraire, Can Minguet i Can Mateu o el veïnat de la Salut s’enquadrarien en 
la segona casuística. 

L’obra civil és segona tipologia més nombrosa, amb el 10% dels elements inventariats; seguida de 
les zones d’interès natural (8%), els elements arquitectònics (7%) i els fons documentals (5%). La 
resta de les categories tenen una incidència més aviat testimonial. 

 
 

6.1.3. Patrimoni immoble 
 

PATRIMONI IMMOBLE 

1.1 Edificis 48 

1.2 Conjunts arquitectònics 6 

1.3 Elements arquitectònics 7 

1.4 Jaciments arqueològics 2 

1.5 Obra civil 11 
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Com ha quedat palès, els edificis representen el gruix del patrimoni immoble, amb un pes relatiu 
del 65% que s’enfila fins al 73% si s’hi afegeixen els conjunts arquitectònics. Edificis i conjunts es 
caracteritzen, majoritàriament, pel caràcter popular de la seva arquitectura i per la seva vinculació 
al món agrari i les tasques del camp. Hi ha algunes excepcions notòries, com els molins fariners de 
Sant Iscle i de la riera de Vallalta. Val a dir que els cellers de Can Camps i Ca l’Oller, així com el paller 
de Can Maresme i altres construccions anàlogues com magatzems i corrals, siguin o no adjacents, 
es consideren inherents a la masia a la qual pertanyen, i com a tals han estat descrits i/o esmentats 
en les fitxes corresponents. S’ha seguit el mateix criteri amb les eres, els trulls d’oli, els pous, els 
safareigs i els arbres situats en l’entorn immediat de les cases. 

A l’hora d’identificar i seleccionar els béns immobles que formen part del Mapa del Patrimoni 
Cultural s’ha partit de quatre documents previs: un, l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del 
Departament de Cultura de la Generalitat; dos, el Pla especial del Montnegre i el Corredor, amb els 
seus annexos; tres, el text refós del Pla General d’Ordenació urbana del municipi –que incorpora un 
elenc d’edificacions a protegir– i, quatre, el Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals 
de Sant Iscle de Vallalta, incloent-hi l’Inventari d’altres habitatges en sòl no urbanitzable. 

Aquests llistats preexistents s’han confrontat amb les inspeccions i les observacions del treball de 
camp, la qual cosa ha donat peu a incorporar o descartar altres elements, segons el cas. El criteri 
imperant ha estat l’observança escrupolosa dels elements continguts, alhora o per separat, en els 
tres primers documents. Per la seva naturalesa recent i el seu caràcter específic, d’acord amb la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, el Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle 
de Vallalta ha fet les funcions de filtre a l’hora de dictaminar la inclusió o exclusió en el Mapa del 
Patrimoni Cultural dels edificis en ruïnes. Això explica per què hi figuren la Sauleda, la Casa Vella de 
Maspons, Can Vives de la Cortada i Can Xiquers, i, en canvi, en resten fora Can Sila –per endemés, 
no localitzada–, Can Sisó, Can Torrus Vell i la masia innominada que temps enrere va acollir el camp 
de tir de Canet i Sant Iscle. 

En el cas de Sant Iscle de Vallalta, el patrimoni immoble dona fe de l’extensió del poblament dispers 
propi de la Catalunya Vella, amb nombrosos testimonis que permeten resseguir l’evolució de la 
masia des del segle XIV fins a les darreries del segle XIX i encara més ençà. Després de la Guerra del 
Francès i fruit de la inestabilitat al camp creada per les partides carlines, algunes famílies 
acabalades es van traslladar o van obrir casa al nucli urbà, a l’entorn de l’església, com és el cas de 
Can Torrus. 

De la mà del comerç transatlàntic i la indústria, els canvis econòmics del segle XIX van enlairar una 
nova classe social, la burgesia, i van afavorir les inversions d’algunes oligarquies locals en noves 
oportunitats de negoci. Els primers van invertir part dels seus guanys en l’adquisició de finques i el 
seu embelliment, i els segons ho van fer en l’ampliació i millora de les que ja posseïen. Així va ser 
com les velles cases pairals van ser transformades en torres d’estiueig mitjançant el mecenatge i el 
lluïment de nous estils artístics com el neoclassicisme, l’eclecticisme i el modernisme. És el cas de 
Can Camps, de Ca l’Oller i, en menor mesura, de Can Vila i Can Vives de la Cortada. A més dels aires 
de grandesa i els gustos pels jardins romàntics i els jocs d’aigua d’alguns dels seus propietaris, cap 
d’ells no va descuidar mai el vessant productiu de les seves hisendes, com ho demostren la 
construcció del molí fariner de Can Camps o l’adequació de cellers particulars per produir-hi i 
comercialitzar vins i aiguardents. 

Més endavant, la pràctica de l’estiueig i la voluntat de millora residencial, més enllà de les mesures 
estrictament higienistes, es van propagar a altres sectors de la societat; primer entre les 
professions liberals i més tard entre la pagesia i la menestralia. Aquests canvis van deixar noves 
mostres d’arquitectura d’inspiració noucentista a Can Cases, Can Ginebre, Can Pona, Vil·la Maria 
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Rosa i Villa Conchi. Es dona la circumstància que aquesta darrera és una casa de cós, si bé té la 
particularitat que fa cantonada. Segons Salicrú (1989:25), la casa de cós “és un model acceptat per 
totes les classes socials. Les diferències seran de situació, qualitatives o quantitatives, però no pas 
formals”. 

Durant el segle XVIII i la primera meitat del XIX, la casa de cós esdevé l’habitatge unifamiliar per 
excel·lència a molts pobles del Maresme. El seu nom deriva del llatí cursum, que era la peça de 
terra estreta i allargada que servia per edificar-hi una casa. Mentre les masies eren majoritàriament 
de tres cóssos, les cases en tenien un de sol. La seva dimensió característica del cós és l’amplada, 
que ve determinada per la llargada de les bigues de fusta del país. Amb la incorporació de nous 
materials de construcció, l’ample de cós va quedar fixat a finals del segle XIX en 5 metres. En canvi, 
la fondària és variable i depèn del tipus de parcel·lació. 

A Sant Iscle de Vallalta, es tracta d’un tipologia arquitectònica i volumètrica que configura el carrer 
de l’Església, però també els ravals de la Salut i Cal Llop. El seu èxit i pervivència per espai de tres 
segles són deguts al seu programa funcional i la seva accessibilitat econòmica, ja que, per 
començar, les parets mitgeres eren fetes de tàpia i suportaven les bigues de dues cases alhora. Tot 
plegat va permetre l’acomodament de la incipient classe obrera que treballava a les fàbriques 
tèxtils i dels sectors populars del camp formats per parcers, bracers i boscaters. Amb la parcel·lació 
de les finques rústiques primigènies es va produir l’aparició del sòl pròpiament urbà. 

Aquestes parcel·les o cóssos eren establertes a terceres persones per mitjà d’un contracte 
emfitèutic amb l’obligació d’edificar-hi una casa en un termini concret i de satisfer-ne una entrada 
en diners i una renda o cens anual a perpetuïtat. Per tant, “l'emfiteuta o censatari podia modificar 
la casa, transmetre-la per herència i, fins i tot, vendre-la, mantenint sempre la prestació i, en alguns 
casos, amb l'obligació de pagar lluïsme a l'antic propietari, o al seus successors, en cada transmissió 
de domini” (SALICRÚ, 1989). 

La casa de cós més elemental consta de planta baixa i planta pis, amb sostremort o golfes, i coberta 
de teula de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana de carrer. La planta baixa acollia els 
espais destinats a la vida familiar, normalment separats en dos àmbits per l’escala d’accés al pis 
superior: al pati posterior, el corral, l’hort i la comuna; al fons, la cuina-menjador i la llar de foc, i a 
l’entrada, una zona destinada a obrador, botiga o celler. A la planta pis hi havia els dormitoris, al 
principi dos i després tres amb la incorporació del quarto del mig, sense ventilació exterior. 

En alguns casos, el segle XX va comportar la transformació i ampliació de les cases de cós, tant en 
altura com en fondària. Aquest fenomen es fa especialment evident al centre urbà, amb l’enderroc 
i substitució d’algunes edificacions en els dos extrems del carrer de l’Església. També algunes 
masies, com Can Rotllo, van ser bastides de bell nou a mitjan 1980, i a Cal Rei es va construir un nou 
habitatge en el lloc de la vella pallissa. 

Després d’un fulgurant procés de mecanització del camp, el decaïment de la pràctica agrícola i 
l’abandonament de l’explotació forestal han situat el patrimoni immoble en una cruïlla a la qual es 
pretén donar solució a través de les condicions específiques d’ús, ordenació i edificació fixades en 
el Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals. Al costat d’algunes masies i finques que 
agonitzen trobem nombrosos exemples de rehabilitacions molt reeixides que daten de l’últim quart 
del segle XX com Cal Cerdà, Can Josepic i Can Patalina o, fins i tot més recents, com Can Coll. En 
alguns casos, com Ca n’Alomar, Can Giralt i Can Malhivern, aquests processos de restauració han 
suposat el trasllat al municipi i la incorporació al seu patrimoni arquitectònic d’elements 
constructius d’un valor artístic notable procedents d’altres indrets, com ara rodes de molí i finestres 
esculpides d’estil gòtic. 

Durant la realització del treball s’ha pogut constatar l’obsolescència d’algunes de les descripcions 
contingudes en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, tant pel que respecta a 
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aspectes purament formals com pel que fa, en algunes ocasions, als usos principals. En el decurs 
d’aquests anys, moltes cases han estat rehabilitades i/o reformades, sense que d’això se n’hagi de 
derivar necessàriament cap conseqüència sobre la seva condició de béns protegits. D’altres, per 
contra, han decaigut. A més dels edificis en ruïnes, entre els béns immobles que han vist empitjorar 
el seu estat de conservació apuntarem els següents: Ca l’Aranyó, Can Bataller, Can Parera i Can Vila. 
Crida especialment l’atenció, per la seva ubicació en el centre urbà, la degradació que pateixen 
l’antiga Rectoria i el molí de Sant Iscle. Tanmateix, el balanç és globalment positiu. 

Entre les primeres, i sense ànim de ser exhaustius, citarem els exemples de Can Bachs, Can Jepet, o 
Cal Paraire. A més, Can Gurri i Can Rocosa han estat destinades a allotjaments rurals i Can Castellar 
es lloga amb finalitats turístiques. Normalment, aquestes intervencions i/o reconversions han estat 
diligents amb la normativa i respectuoses amb el caràcter ancestral del bé protegit, però en d’altres 
casos s’han suscitat grans controvèrsies que han motivat la incoació d’expedients de restauració de 
la legalitat urbanística. 

Tant quantitativament com qualitativa, la masia reprodueix la geografia i configura el caràcter i la 
idiosincràsia paisatgística del municipi. Fins i tot a nivell urbà, com posen de manifest els exemples 
de Can Bodriques i Can Tomàs. 

En un altre ordre de coses i malgrat l’afany prospectiu, no ha estat possible complementar la 
tipologia d’edificis amb la inclusió de cap cabana de carboners ni cap barraca de vinya digna de 
menció, ja sigui per la seva antiguitat, pel fet de tenir la coberta en forma de volta de tartana, o bé 
per presentar un sistema propi de recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials, per citar tan sols 
alguns factors a tenir en compte. La seva absència en el Mapa de Patrimoni Cultural representa un 
buit important i és, per aquest motiu, un dels àmbits de recerca i documentació en què caldria 
perseverar pel seu caràcter identitari i etnològic. El mateix es pot dir per a les captacions d’aigües 
freàtiques, com pous i mines, ja que totes les masies se n’abastien. 

Dins el capítol d’obra civil s’han distingit 11 elements (ponts, passeres, camins, plaça de les Basses i 
cementiri municipal), que suposen el 15% del patrimoni immoble. A continuació hi ha el grup dels 
elements arquitectònics, amb les fonts i fites de terme que ha estat possible localitzar, i el pou i 
safareig de Can Torrus, que representen el 8%. Tanquen la llista els jaciments arqueològics, amb el 
2%. Dels dos jaciments recollits en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat, només ha 
estat possible inspeccionar la inscultura del pla de Forcs, ja que la informació sobre la ubicació del 
dolmen del mas Barraquer no és prou precisa i no s’ha pogut trobar. De fet, el 2005 Immaculada 
Bassols va dirigir una prospecció superficial per localitzar-ne les restes, amb resultat negatiu. El 
2008 es va tornar a explorar la zona amb motiu de la revisió de la carta arqueològica del Maresme, 
també sense èxit. L’extensió del municipi, la seva situació geogràfica i l’abundància de caos de boles 
fan pensar que es puguin identificar altres jaciments relacionats amb el grup megalític del Maresme 
i el Baix Vallès, investigat pel Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de 
Barcelona. 
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6.1.4 Patrimoni moble 

 
 
 

PATRIMONI MOBLE 

2.1 Element urbà 2 

2.2 Objecte 1 
 
 

 
 

Únicament s’han obert tres fitxes corresponents al patrimoni moble: la dels gegants de Sant Iscle 
de Vallalta, dins la categoria d’objectes, i la placa commemorativa de la Festa Votada i les tapes de 
claveguera del nucli antic, com a elements urbans. En conjunt representen poc menys del 3% dels 
elements de l’inventari. 
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6.1.5 Patrimoni documental 

 
 
 

PATRIMONI DOCUMENTAL 

3.1 Fons d'imatges 1 

3.2 Fons documental 5 
 
 

 
 

El patrimoni documental representa el 6% dels elements inventariats. Dins d’aquesta categoria, el 
83% fa referència als fons pròpiament documentals, amb un total de 5 elements, i el 17% a fons 
d’imatges. Es poden dividir en dos subgrups, amb independència de la seva titularitat: el que 
correspon a documents singulars, com les partitures de la sardana de les Dones d’Aigua i els balls 
de bastons i de gitanes de Sant Iscle de Vallalta, i el que fa referència a fons relacionats amb el 
municipi, com l’Arxiu Municipal, l’Arxiu Parroquial i les fotografies vinculades a la població de 
l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, adscrit a la Institució Milà i Fontanals-CSIC. 

Atesa la quantitat de masies existents al municipi, de ben segur que algunes de les famílies 
propietàries conserven documentació antiga relacionada amb la història de la casa i/o del llinatge 
(arxius familiars, pergamins, escriptures...). Per tal d’incentivar la seva conservació i divulgació amb 
finalitats científiques, des de l’Arxiu Municipal es podria oferir un servei de restauració i catalogació 
adreçat a particulars. 
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6.1.6 Patrimoni immaterial 

 
 
 

PATRIMONI IMMATERIAL 

4.1 Manifestació festiva 4 

4.2 Tècnica artesanal 1 

4.3 Tradició oral 2 

4.4 Música i dansa 4 
 
 

 
 

S’han recollit 11 entrades relacionades amb el patrimoni immaterial, que representen l’11% del 
total, amb representació de tots els subgrups. Els més nombrosos són el de música i dansa (que 
comprèn tres goigs i el ball del Patatuf) i el de manifestacions festives (que inclou la Festa de la 
Maduixa, la Fira del Bolet, la Macarronada i el pessebre monumental). Dins d’aquesta categoria 
s’ha identificat 1 tècnica artesanal, l’elaboració del vi bullit, i dues tradicions orals: les llegendes de 
les Dones d’Aigua i de la Barraca dels Matiners, recopilades per Matilde Verdura. 

 
 

6.1.7 Patrimoni natural 

S’han inclòs 8 elements dins l’apartat de patrimoni natural. Tots estan classificats com a zones 
d’interès amb el codi 5.1. El més destacat és el Parc del Montnegre i el Corredor, que forma part de 
la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de 
la Generalitat de Catalunya i de la xarxa europea Natura 2000. Abasta 879 hectàrees del municipi, 
que corresponen aproximadament a la meitat de la superfície de Sant Iscle de Vallalta. Sobresurt 
per la seva varietat de flora i fauna, amb comunitats arbòries cuminals i vegetació de ribera de gran 
valor ambiental. 
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A més, s’han descrit cinc elements relacionats amb la hidrografia: es tracta de quatre cursos d’aigua 
(la riera de Vallalta i els torrents de la Roureda, de Can Palau i de l’Oradella) i d’un gorg (les Dones 
d’Aigua). Aquest darrer es considera un indret màgic i constitueix un dels espais més emblemàtics 
de la localitat, juntament amb la Roca Caganera i el Parc dels Vegetals. 

L’absència d’espècimens botànics té caràcter i voluntat provisionals, a l’espera de poder-ne 
individuar alguns. Si bé és cert que s’han destacat exemplars concrets d’alzines, roures, suros i 
til·lers en algunes fitxes de masies, la seva ressenya ha estat formulada sempre en relació a la 
propietat en el qual s’inserien. En el llistat d’elements no inventariats se’n donen més dades i es 
reporten alguns topònims que al·ludeixen a la presència d’espècimens singulars que ja han 
desaparegut. 

 
 

6.1.8 Titularitat dels béns 
 

TITULARITAT 

Pública 38 

Privada 64 
 
 

 
 

L’anàlisi de les dades de propietat deixen entreveure un predomini clar de la titularitat particular, al 
costat d’un percentatge gens negligible del 37% de béns públics. Arribat el cas, caldria també 
distingir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els propietaris 
institucionals, com el Bisbat de Girona (propietari de l’antiga rectoria, l’església i l’arxiu 
parroquials), la Diputació de Barcelona (propietària del pont de la carretera situat en el polígon del 
Molí) o el mateix Ajuntament (titular de la xarxa viària local, entre d’altres béns). 
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6.1.9 Estat de protecció 

 
 
 

ESTAT DE PROTECCIÓ 

Física 7 

Inexistent 42 

Legal 53 
 
 

 
 

La proporció d’elements patrimonials que gaudeixen d’algun tipus de protecció és molt elevada. La 
suma dels que disposen de cobertura jurídica i/o administrativa (52%) i els que disposen d’algun 
tipus de protecció física (7%) s’acosta als dos terços del total. En el primer cas, es tracta, sobretot, 
d’elements arquitectònics i arqueològics que tenen la consideració de BCIN i BCIL. En l’apartat 
d’elements naturals, cal tenir present que tota aquella porció del terme municipal que forma part 
del Parc del Montnegre i el Corredor està inclosa dins del PEIN i resta, per tant, sota el paraigües 
normatiu del Decret 328/1992 i l’Acord de Govern 150/2014. En l’estadística, les rieres i torrents 
apareixen sense protecció, tot i que existeix una legislació sectorial que regula els usos dins el 
domini públic hidràulic. 
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6.1.10 Estat de conservació 

 
 
 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Regular 11 

Dolent 15 

Bo 76 
 
 

 
 

Majoritàriament, el patrimoni cultural de Sant Iscle de Vallalta es troba en bon estat de conservació 
(74%). En l’altre extrem de la balança, un 15% presenta importants dèficits de conservació i un 11% 
presenta un estat de conservació regular o intermedi. Alguns dels béns en mal estat corresponen a 
edificis que fa anys que estan en ruïnes o bé que amenacen de ser-ho. D’altra banda, s’han 
considerat que estaven en un estat de conservació regular tots aquells elements que comencen a 
acusar els primers efectes de la manca de manteniment. Tanmateix, es tracta sempre de situacions 
reversibles. 
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6.2. Elements inventariats 
 

A continuació s’adjunten tres llistats amb els 102 elements inclosos en el Mapa de Patrimoni 
Cultural de Sant Iscle, ordenats d’acord amb els criteris següents: 

Amb ordenació alfabètica. Segons la denominació dels béns. 

Amb ordenació numèrica. 

Amb ordenació tipològica. Per àmbits i tipologia. 
 
 

6.2.1 ÍNDEX ALFABÈTIC 
 
 
Denominació 

 
Codi 

 
Àmbit 

 
Tipologia Núm. 

Fitxa 

Antiga Rectoria 1.1 Patrimoni immoble Edifici 17 

Aqüeducte del molí de Sant Iscle 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 87 

 
Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 
Fons 
documental 

 
79 

Arxiu Parroquial de Sant Iscle de 
Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 
Fons 
documental 

 
80 

 
Ball de gitanes de Sant Iscle de Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 
Fons 
documental 

 
77 

 
Ball del patatuf de Sant Iscle de Vallalta 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
74 

Ca l'Aranyó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 15 

Ca l'Oller o Can Fradera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 9 

Ca n'Alomar o Ca l'Alomar 1.1 Patrimoni immoble Edifici 41 

Cal Cisteller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 29 

 
Cal Paraire 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
5 

Cal Rei 1.1 Patrimoni immoble Edifici 20 

Camí de la Creu de Canet 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 96 

Camí de Sant Iscle de Vallalta a coll 
Senís 

 
1.5 

 
Patrimoni immoble 

 
Obra civil 

 
97 
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Camí del Pla de les Bruixes a la Font del 
Montnegre 

 
1.5 

 
Patrimoni immoble 

 
Obra civil 

 
98 

Can Bachs o Bacs 1.1 Patrimoni immoble Edifici 14 

Can Bataller o Can Boter 1.1 Patrimoni immoble Edifici 13 

Can Bodriques 1.1 Patrimoni immoble Edifici 25 

Can Camps o Can Baltà 1.1 Patrimoni immoble Edifici 22 

Can Casa, Can Cases o Can Manolo 1.1 Patrimoni immoble Edifici 12 

Can Castellar 1.1 Patrimoni immoble Edifici 3 

Can Coll 1.1 Patrimoni immoble Edifici 24 

Can Ginebre o Ginebra 1.1 Patrimoni immoble Edifici 31 

Can Giralt 1.1 Patrimoni immoble Edifici 42 

Can Gurri 1.1 Patrimoni immoble Edifici 11 

Can Jaumet dels Crestats 1.1 Patrimoni immoble Edifici 27 

Can Jepet 1.1 Patrimoni immoble Edifici 54 

Can Jordi 1.1 Patrimoni immoble Edifici 34 

Can Josepic 1.1 Patrimoni immoble Edifici 43 

Can Malhivern 1.1 Patrimoni immoble Edifici 49 

Can Maresme o Can Joan Canyellas i 
Maresme 

 
1.1 

 
Patrimoni immoble 

 
Edifici 

 
10 

 
Can Minguet i Can Mateu 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
39 

 
Can Palau 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
52 

Can Parera o Perera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 48 

Can Patalina 1.1 Patrimoni immoble Edifici 44 

Can Pera o Pere 1.1 Patrimoni immoble Edifici 8 

Can Pona 1.1 Patrimoni immoble Edifici 21 

Can Rocosa 1.1 Patrimoni immoble Edifici 28 
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Can Roig del Castell 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
53 

Can Rotllo 1.1 Patrimoni immoble Edifici 32 

Can Sauleda 1.1 Patrimoni immoble Edifici 50 

Can Tomàs 1.1 Patrimoni immoble Edifici 55 

Can Tort 1.1 Patrimoni immoble Edifici 19 

Can Vadó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 4 

Can Vadó Pera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 47 

Can Vendrell 1.1 Patrimoni immoble Edifici 51 

Can Verdura 1.1 Patrimoni immoble Edifici 36 

 
Can Vila 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
7 

Can Vives de la Cortada 1.1 Patrimoni immoble Edifici 6 

Can Xica 1.1 Patrimoni immoble Edifici 26 

Can Xicrau 1.1 Patrimoni immoble Edifici 33 

Can Xiquers 1.1 Patrimoni immoble Edifici 46 

Can Xona 1.1 Patrimoni immoble Edifici 45 

Casa vella de Mas Ponç (o Mas Pons) 1.1 Patrimoni immoble Edifici 40 

Cementiri municipal 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 58 

 
Dolmen de mas Barraquer 

 
1.4 

 
Patrimoni immoble Jaciment 

arqueològic 

 
1 

Els geperuts, ball de bastons de Sant 
Iscle de Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 
Fons 
documental 

 
76 

Ermita i font de la Salut 1.1 Patrimoni immoble Edifici 23 

Església parroquial de Sant Iscle 1.1 Patrimoni immoble Edifici 16 

 
Festa de la Maduixa 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
60 

 
Festa i fira del Bolet 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
61 
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Fita de terme 1 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
81 

 
Fita de terme 2 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
82 

 
Font de Can Doda 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
93 

 
Font de la canal de la Freixa 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
92 

 
Font del Montnegre o de la Casa Nova 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
91 

Forn d'obra de Ca l'Oller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 102 

Fotografies de Tomàs Carreras i Artau 
vinculades a Sant Iscle de Vallalta 

 
3.1 Patrimoni 

documental 

 
Fons d'imatges 

 
78 

Gegants de Sant Iscle de Vallalta 2.2 Patrimoni moble Objecte 70 

 
Goig del Santíssim Sagrament 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
72 

Goigs a nostra senyora de la Font de la 
Salut 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
73 

 
Goigs de Sant Iscle i Santa Victòria 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
71 

GR-5 de Sant Celoni a Canet de Mar 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 94 

Inscultura Pla dels Forcs o Pedra de les 
Olles 

 
1.4 

 
Patrimoni immoble Jaciment 

arqueològic 

 
2 

La Roca Caganera 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 67 

Les Dones d'aigua 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 68 

 
Llegenda de la Barraca dels Matiners 

 
4.3 Patrimoni 

immaterial 

 
Tradició oral 

 
65 

 
Llegenda de les Dones d'Aigua 

 
4.3 Patrimoni 

immaterial 

 
Tradició oral 

 
64 

 
Macarronada 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
62 

Molí de Can Camps o de Sant Iscle 1.1 Patrimoni immoble Edifici 38 
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Molí d'en Torres o de la riera de Vallalta 1.1 Patrimoni immoble Edifici 37 

Parc del Montnegre i el Corredor 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 90 

Parc dels Vegetals 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 66 

Passera de Cal Sec 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 85 

Passera del torrent de la Roureda 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 86 

 
Pessebre monumental 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
63 

Placa commemorativa de la Festa 
Votada o Festa Nova 

 
2.1 

 
Patrimoni moble 

 
Element urbà 

 
69 

Plaça de les Basses 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 59 

Pont de Can Ginebre 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 57 

Pont del polígon industrial del Molí 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 56 

 
Pou i safareig de Can Torrus 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
88 

Riera de Vallalta 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 100 

 
Sardana de les Dones d'Aigua 

 
3.2 Patrimoni 

documental 
Fons 
documental 

 
75 

 
Súties 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
83 

Tapes de claveguera 2.1 Patrimoni moble Element urbà 89 

Torrent de Can Palau 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 101 

Torrent de la Roureda o de la Font de la 
Salut 

 
5.1 

 
Patrimoni natural 

 
Zona d'interès 

 
95 

Torrent del sot de l'Oradella 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 99 

 
Veïnat de la Salut 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
35 

 
Vi bullit 

 
4.2 Patrimoni 

immaterial 
Tècnica 
artesanal 

 
84 

Vil·la Maria Rosa 1.1 Patrimoni immoble Edifici 30 

Villa Conchi 1.1 Patrimoni immoble Edifici 18 
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6.2.2 ÍNDEX NUMÈRIC 
 
 
 

Núm. 
Fitxa 

 
Denominació 

 
Codi 

 
Àmbit 

 
Tipologia 

 
1 

 
Dolmen de mas Barraquer 

 
1.4 

 
Patrimoni immoble Jaciment 

arqueològic 

 
2 Inscultura Pla dels Forcs o Pedra de les 

Olles 

 
1.4 

 
Patrimoni immoble Jaciment 

arqueològic 

3 Can Castellar 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

4 Can Vadó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
5 

 
Cal Paraire 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

6 Can Vives de la Cortada 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
7 

 
Can Vila 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

8 Can Pera o Pere 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

9 Ca l'Oller o Can Fradera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
10 Can Maresme o Can Joan Canyellas i 

Maresme 

 
1.1 

 
Patrimoni immoble 

 
Edifici 

11 Can Gurri 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

12 Can Casa, Can Cases o Can Manolo 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

13 Can Bataller o Can Boter 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

14 Can Bachs o Bacs 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

15 Ca l'Aranyó 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

16 Església parroquial de Sant Iscle 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

17 Antiga Rectoria 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

18 Villa Conchi 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

19 Can Tort 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

20 Cal Rei 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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21 Can Pona 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

22 Can Camps o Can Baltà 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

23 Ermita i font de la Salut 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

24 Can Coll 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

25 Can Bodriques 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

26 Can Xica 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

27 Can Jaumet dels Crestats 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

28 Can Rocosa 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

29 Cal Cisteller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

30 Vil·la Maria Rosa 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

31 Can Ginebre o Ginebra 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

32 Can Rotllo 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

33 Can Xicrau 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

34 Can Jordi 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
35 

 
Veïnat de la Salut 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

36 Can Verdura 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
37 Molí d'en Torres o de la riera de 

Vallalta 

 
1.1 

 
Patrimoni immoble 

 
Edifici 

38 Molí de Can Camps o de Sant Iscle 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
39 

 
Can Minguet i Can Mateu 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

40 Casa vella de Mas Ponç (o Mas Pons) 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

41 Ca n'Alomar o Ca l'Alomar 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

42 Can Giralt 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

43 Can Josepic 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

44 Can Patalina 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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45 Can Xona 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

46 Can Xiquers 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

47 Can Vadó Pera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

48 Can Parera o Perera 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

49 Can Malhivern 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

50 Can Sauleda 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

51 Can Vendrell 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

 
52 

 
Can Palau 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

 
53 

 
Can Roig del Castell 

 
1.2 

 
Patrimoni immoble Conjunt 

arquitectònic 

54 Can Jepet 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

55 Can Tomàs 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

56 Pont del polígon industrial del Molí 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

57 Pont de Can Ginebre 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

58 Cementiri municipal 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

59 Plaça de les Basses 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

 
60 

 
Festa de la Maduixa 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
61 

 
Festa i fira del Bolet 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
62 

 
Macarronada 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
63 

 
Pessebre monumental 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
64 

 
Llegenda de les Dones d'Aigua 

 
4.3 Patrimoni 

immaterial 

 
Tradició oral 

 
65 

 
Llegenda de la Barraca dels Matiners 

 
4.3 Patrimoni 

immaterial 

 
Tradició oral 

66 Parc dels Vegetals 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 
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67 La Roca Caganera 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

68 Les Dones d'aigua 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

 
69 Placa commemorativa de la Festa 

Votada o Festa Nova 

 
2.1 

 
Patrimoni moble 

 
Element urbà 

70 Gegants de Sant Iscle de Vallalta 2.2 Patrimoni moble Objecte 

 
71 

 
Goigs de Sant Iscle i Santa Victòria 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
72 

 
Goig del Santíssim Sagrament 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
73 Goigs a nostra senyora de la Font de la 

Salut 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
74 Ball del patatuf de Sant Iscle de 

Vallalta 

 
4.4 Patrimoni 

immaterial 

 
Música i dansa 

 
75 

 
Sardana de les Dones d'Aigua 

 
3.2 Patrimoni 

documental 

 
Fons documental 

 
76 Els geperuts, ball de bastons de Sant 

Iscle de Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 

 
Fons documental 

 
77 

 
Ball de gitanes de Sant Iscle de Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 

 
Fons documental 

 
78 Fotografies de Tomàs Carreras i Artau 

vinculades a Sant Iscle de Vallalta 

 
3.1 Patrimoni 

documental 

 
Fons d'imatges 

 
79 Arxiu Municipal de Sant Iscle de 

Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 

 
Fons documental 

 
80 Arxiu Parroquial de Sant Iscle de 

Vallalta 

 
3.2 Patrimoni 

documental 

 
Fons documental 

 
81 

 
Fita de terme 1 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
82 

 
Fita de terme 2 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
83 

 
Súties 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
84 

 
Vi bullit 

 
4.2 Patrimoni 

immaterial 

 
Tècnica artesanal 
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85 Passera de Cal Sec 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

86 Passera del torrent de la Roureda 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

87 Aqüeducte del molí de Sant Iscle 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

 
88 

 
Pou i safareig de Can Torrus 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

89 Tapes de claveguera 2.1 Patrimoni moble Element urbà 

90 Parc del Montnegre i el Corredor 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

 
91 

 
Font del Montnegre o de la Casa Nova 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
92 

 
Font de la canal de la Freixa 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

 
93 

 
Font de Can Doda 

 
1.3 

 
Patrimoni immoble Element 

arquitectònic 

94 GR-5 de Sant Celoni a Canet de Mar 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

 
95 Torrent de la Roureda o de la Font de 

la Salut 

 
5.1 

 
Patrimoni natural 

 
Zona d'interès 

96 Camí de la Creu de Canet 1.5 Patrimoni immoble Obra civil 

 
97 Camí de Sant Iscle de Vallalta a coll 

Senís 

 
1.5 

 
Patrimoni immoble 

 
Obra civil 

 
98 Camí del Pla de les Bruixes a la Font 

del Montnegre 

 
1.5 

 
Patrimoni immoble 

 
Obra civil 

99 Torrent del sot de l'Oradella 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

100 Riera de Vallalta 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

101 Torrent de Can Palau 5.1 Patrimoni natural Zona d'interès 

102 Forn d'obra de Ca l'Oller 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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6.3.3 ÍNDEX TIPOLÒGIC 

 

Àmbit Núm. 
Fitxa Denominació Codi Tipologia 

Patrimoni 
immoble 3 Can Castellar 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 4 Can Vadó 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 6 Can Vives de la Cortada 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 8 Can Pera o Pere 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 9 Ca l'Oller o Can Fradera 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 10 Can Maresme o Can Joan Canyellas i Maresme 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 11 Can Gurri 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 12 Can Casa, Can Cases o Can Manolo 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 13 Can Bataller o Can Boter 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 14 Can Bachs o Bacs 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 15 Ca l'Aranyó 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 16 Església parroquial de Sant Iscle 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 17 Antiga Rectoria 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 18 Villa Conchi 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 19 Can Tort 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 20 Cal Rei 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 21 Can Pona 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 22 Can Camps o Can Baltà 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 23 Ermita i font de la Salut 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 24 Can Coll 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 25 Can Bodriques 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 26 Can Xica 1.1 Edifici 
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Patrimoni 
immoble 27 Can Jaumet dels Crestats 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 28 Can Rocosa 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 29 Cal Cisteller 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 30 Vil·la Maria Rosa 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 31 Can Ginebre o Ginebra 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 32 Can Rotllo 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 33 Can Xicrau 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 34 Can Jordi 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 36 Can Verdura 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 37 Molí d'en Torres o de la riera de Vallalta 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 38 Molí de Can Camps o de Sant Iscle 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 40 Casa vella de Mas Ponç (o Mas Pons) 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 41 Ca n'Alomar o Ca l'Alomar 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 42 Can Giralt 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 43 Can Josepic 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 44 Can Patalina 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 45 Can Xona 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 46 Can Xiquers 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 47 Can Vadó Pera 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 48 Can Parera o Perera 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 49 Can Malhivern 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 50 Can Sauleda 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 51 Can Vendrell 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 54 Can Jepet 1.1 Edifici 
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Patrimoni 
immoble 55 Can Tomàs 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 102 Forn d'obra de Ca l'Oller 1.1 Edifici 

Patrimoni 
immoble 5 Cal Paraire 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 7 Can Vila 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 35 Veïnat de la Salut 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 39 Can Minguet i Can Mateu 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 52 Can Palau 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 53 Can Roig del Castell 1.2 Conjunt arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 81 Fita de terme 1 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 82 Fita de terme 2 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 83 Súties 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 88 Pou i safareig de Can Torrus 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 91 Font del Montnegre o de la Casa Nova 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 92 Font de la canal de la Freixa 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 93 Font de Can Doda 1.3 Element arqui- 

tectònic 
Patrimoni 
immoble 1 Dolmen de mas Barraquer 1.4 Jaciment ar- 

queològic 
Patrimoni 
immoble 2 Inscultura Pla dels Forcs o Pedra de les Olles 1.4 Jaciment ar- 

queològic 
Patrimoni 
immoble 56 Pont del polígon industrial del Molí 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 57 Pont de Can Ginebre 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 58 Cementiri municipal 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 59 Plaça de les Basses 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 85 Passera de Cal Sec 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 86 Passera del torrent de la Roureda 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 87 Aqüeducte del molí de Sant Iscle 1.5 Obra civil 
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Patrimoni 
immoble 94 GR-5 de Sant Celoni a Canet de Mar 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 96 Camí de la Creu de Canet 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 97 Camí de Sant Iscle de Vallalta a coll Senís 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
immoble 98 Camí del Pla de les Bruixes a la Font del Mont- 

negre 1.5 Obra civil 

Patrimoni 
moble 69 Placa commemorativa de la Festa Votada o 

Festa Nova 2.1 Element urbà 

Patrimoni 
moble 89 Tapes de claveguera 2.1 Element urbà 

Patrimoni 
moble 70 Gegants de Sant Iscle de Vallalta 2.2 Objecte 

Patrimoni 
documental 78 Fotografies de Tomàs Carreras i Artau vincula- 

des a Sant Iscle de Vallalta 3.1 Fons d'imat- 
ges 

Patrimoni 
documental 75 Sardana de les Dones d'Aigua 3.2 Fons docu- 

mental 
Patrimoni 
documental 76 Els geperuts, ball de bastons de Sant Iscle de 

Vallalta 3.2 Fons docu- 
mental 

Patrimoni 
documental 77 Ball de gitanes de Sant Iscle de Vallalta 3.2 Fons docu- 

mental 
Patrimoni 
documental 79 Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta 3.2 Fons docu- 

mental 
Patrimoni 
documental 80 Arxiu Parroquial de Sant Iscle de Vallalta 3.2 Fons docu- 

mental 
Patrimoni 
immaterial 60 Festa de la Maduixa 4.1 Manifestació 

festiva 
Patrimoni 
immaterial 61 Festa i fira del Bolet 4.1 Manifestació 

festiva 
Patrimoni 
immaterial 62 Macarronada 4.1 Manifestació 

festiva 
Patrimoni 
immaterial 63 Pessebre monumental 4.1 Manifestació 

festiva 
Patrimoni 
immaterial 84 Vi bullit 4.2 Tècnica arte- 

sanal 
Patrimoni 
immaterial 64 Llegenda de les Dones d'Aigua 4.3 Tradició oral 

Patrimoni 
immaterial 65 Llegenda de la Barraca dels Matiners 4.3 Tradició oral 

Patrimoni 
immaterial 71 Goigs de Sant Iscle i Santa Victòria 4.4 Música i dansa 

Patrimoni 
immaterial 72 Goig del Santíssim Sagrament 4.4 Música i dansa 

Patrimoni 
immaterial 73 Goigs a nostra senyora de la Font de la Salut 4.4 Música i dansa 

Patrimoni 
immaterial 74 Ball del patatuf de Sant Iscle de Vallalta 4.4 Música i dansa 
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Patrimoni 
natural 66 Parc dels Vegetals 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 67 La Roca Caganera 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 68 Les Dones d'aigua 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 90 Parc del Montnegre i el Corredor 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 95 Torrent de la Roureda o de la Font de la Salut 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 99 Torrent del sot de l'Oradella 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 100 Riera de Vallalta 5.1 Zona d'interès 

Patrimoni 
natural 101 Torrent de Can Palau 5.1 Zona d'interès 
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6.3. Elements no inventariats 
Tant en la fase prèvia de documentació, com durant la realització del Mapa del Patrimoni Cultural 
de Sant Iscle de Vallalta es van enumerar una sèrie d’elements susceptibles de formar-ne part, però 
que finalment n’han quedat al marge. Els motius són diversos i depenen de cada element. En 
alguns casos, el descart s’ha consensuat amb l’Ajuntament, en considerar-los poc rellevants. 

A la llista apareixen 51 elements. No es tracta, però, de números absoluts, ja que en ocasions s’hi 
han consignat alguns conjunts formats per elements d’una determinada tipologia: barraques de 
vinya, captacions d’aigua, rellotges de sol, trulls d’oli, sèries documentals i arbres propers a masies. 
En alguns casos, l’aparició en el llistat té una finalitat explicativa i/o aclaridora, ja que de vegades, 
com es dirà més endavant, aquests elements no han estat pròpiament bandejats del treball, sinó 
que queden subsumits dins d’altres fitxes. 

Contra la nostra previsió inicial, la manca d’interès arquitectònic ha estat cabdal a l’hora de 
determinar l’exclusió de totes les barraques de vinya i magatzems agrícoles visitades durant el 
treball de camp. Aquest criteri s’ha fet extensiu a les captacions d’aigües situades a les lleres dels 
torrents i rieres de la població. En general, es tracta de construccions de la segona meitat del segle 
XX que avui es troben majoritàriament abandonades i en mal estat de conservació, sense portes i 
amb restes de material agrícola i productes fitosanitaris al seu interior. Acostumen a tenir planta 
quadrangular o rectangular; parets de totxana o maó pla prefabricat, generalment arrebossades 
amb morter, i coberta feta de planxes de fibrociment a una o dues aigües. En alguns casos 
s’observa l’existència de dues estances i de llars de foc raconeres fetes d’obra. 

A l’apartat d’edificis no hi figuren ni les 37 masies del Catàleg de masies i cases rurals de Sant Iscle 
de Vallalta excloses del Mapa del Patrimoni Cultural –tret de Can Torrus Vell, per la seva casuística 
particular– ni les 50 edificacions que s’han obviat de l’Inventari d’habitatges en sòl no urbanitzable. 
Tampoc no hi són el safareig municipal i les antigues palanques de fusta que servien per creuar la 
riera, avui desaparegudes. 

Malgrat aquest filtratge, el llistat resultant mostra un predomini clar dels elements afectes al 
patrimoni immoble, amb un total de 22 referències: 13 elements arquitectònics (incloent-hi pous, 
safarejos i rellotges de sol), 7 edificis (incloent-hi les barraques de vinya) i 2 conjunts. Dins del 
primer apartat hi destaca el nombre de fonts que no ha estat possible localitzar com a 
conseqüència de la proliferació del bosc i la pèrdua dels camins que hi menaven. 

El patrimoni immaterial constitueix el segon grup més nombrós, amb una dotzena d’elements de 
tota mena: 6 manifestacions festives, 3 tècniques artesanals, 2 tradicions cantades i 1 d’oral. En 
aquest cas, es tracta d’esdeveniments socials, oficis i pràctiques tradicionals que s’han extingit. 

A nivell documental s’han avaluat 5 fons històrics, 2 de fotogràfics i 1 de bibliogràfic; una part dels 
quals resulta accessible a través d’Internet. 

D’altra banda, s’han destriat 7 elements naturals –3 zones d’interès i 4 espècimens singulars– de la 
majoria dels quals es tenia notícia a través de la cartografia. Es tracta d’indrets o exemplars 
botànics que han deixat petja en la toponímia, però que o bé no han pogut ser identificats o bé han 
desaparegut. 

Per últim, s’han ressenyat dos elements mobles: l’altar barroc dedicat als sants patrons, que es 
considera inherent a l’església, i la creu de terme, espoliada i perduda. 

És possible –i alhora molt desitjable– que en el futur es retrobi la traça d’alguns dels elements que 
apareixen en aquest llistat i que se’n detectin d’altres que avui es desconeixen, de manera que 
s’ampliï l’inventari d’aquest Mapa de Patrimoni Cultural. 
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Codi Àmbit Tipologia Denominació Informació 

 
1.1 Patrimoni 

immoble 

 
Edifici Fàbrica del carrer de 

Barcelona 
Nau industrial d’una sola planta, parcialment desmantellada. L’Ajuntament descarta la seva 
inclusió en el Mapa perquè el PGO preveu la transformació urbanística del sector. 

 
 
1.1 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Edifici 

 
 
Cal Cavaller o Caballé 

Masia enrunada i no catalogada enlloc, situada al torrent de l’Oradella. 

Bibliografia: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 

 
 
 
1.1 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
 
Edifici 

 
 
 
Can Torrus Vell 

Masia enrunada i no catalogada enlloc, situada prop de la Creu de Canet. Al mapa topogràfic de 
1914 ja apareix en “ruinas”. 

Bibliografia: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 

 

1.1 

 
Patrimoni 
immoble 

 

Edifici 
Ruïnes d’una masia, 
reconvertida en camp de 
tir de Canet i Sant Iscle 

 
Construcció de planta baixa enrunada i no catalogada enlloc, situada en el camí de Can Ratet a la 
Creu de Canet. 

 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
 
 

Edifici 

 
 
 
 

Can Sisó 

Masia enrunada i inaccessible a causa de la vegetació. Va ser inclosa en l’Annex 3 del Pla especial 
del Montnegre i el Corredor, però no està recollida en lloc més (IPA, PGO i Pla especial urbanístic 
i Catàleg de masies i cases rurals) 

Bibliografia: 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d’edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i 
el Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 
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1.1 

 
 

Patrimoni 
immoble 

 
 
 
Edifici 

 
 
 
Can Sila 

Masia no localitzada. Va ser inclosa en l’Annex 3 del Pla especial del Montnegre i el Corredor, 
però no està recollida en lloc més (IPA, PGO i Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i cases 
rurals) 

Bibliografia: 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d’edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i 
el Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals. 

 
 
1.1 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Edifici 

 
 
Barraques de camp 

Construccions relativament recents i mancades d’interès patrimonial. 

Bibliografia: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 

 
 
1.2 

 

Patrimoni 
immoble 

 

Conjunt 
arquitectònic 

Carrer de Sant Jaume, en 
el tram que va del talús 
lateral de l’església fins a 
l’enllaç amb la carretera 

Carrer de cases de cós entre mitgeres amb un traçat rectilini en direcció N-S. Originalment era 
format per cases de planta baixa i pis als dos costats, caràcter que s’ha vist desvirtuat per la 
remodelació d’algunes façanes i la construcció d’edificacions de planta baixa i dues plantes als 
seus extrems. 

 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
 
 
Conjunt 
arquitectònic 

 
 
 
 

Veïnat de Cal Llop 

Agrupació de cases de cós que formen un carrer en sentit NE-SO. El conjunt únicament apareix 
recollit a l’Inventari d’altres habitatges en sòl no urbanitzable. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre VI, Annex informatiu. Inventari d’altres habitatges en 
sòl no urbanitzable. Element I-23, p. 753. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 51. 

 
 
1.3 

 

Patrimoni 
immoble 

 

Element 
arquitectònic 

 
Safareigs de Can 
Castellar, Can Maresme, 
Can Vila i Can Xona 

Aquests elements es consideren part integrant de les masies a les quals pertanyen i com a tals 
han estat descrits, d’acord amb les respectives fitxes del Pla especial urbanístic i Catàleg de 
masies i cases rurals. 

Bibliografia: 
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    AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibres II-V, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases 
rurals. 

 
 
 
 
1.3 

 
 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
 
Element 
arquitectònic 

 
 

Trull d’oli de Cal Cisteller, 
Can Maresme, Can Pera, 
Can Verdura i Can Xona 

Aquests elements es consideren part integrant de les masies a les quals pertanyen i com a tals 
han estat descrits, d’acord amb les respectives fitxes del Pla especial urbanístic i Catàleg de 
masies i cases rurals. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibres II-V, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases 
rurals. 

 
 
 
 

1.3 

 
 
 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
 
 
Element 
arquitectònic 

 
 
 
 

Pou de Can Verdura 

L’element es considera part integrant de la masia a la qual pertany i com a tal ha estat descrit, 
d’acord amb la fitxa M-55 del Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i cases rurals 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibre V, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases rurals. 
Element M-55, p. 585-592. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d’Ordenació de Sant Iscle de 
Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Relació d’edificacions, núm. 28, p. 105. 

 
 
1.3 

 

Patrimoni 
immoble 

 

Element 
arquitectònic 

Pous i construccions 
associades a l’explotació 
dels recursos hídrics dels 
torrents i rieres 

S’han individuat nou captacions sense interès arquitectònic: cinc dins de casetes (quatre a 
l’antiga zona d’hortes de la riera de Vallalta i una al torrent de Can Palau, a l’altura de Can Bachs) 
i quatre més a l’aire lliure (dues al sot de coll Senís, més amunt de Can Maresme; una al torrent 
de la Roureda, a l’altura de Cal Rei, i una altra al Parc dels Vegetals). 

 
 

1.3 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Element 
arquitectònic 

 
 

Rellotges de sol 

Amb caràcter general, els rellotges de sol es consideren part integrant de les masies i com a tals 
han estat descrits en la fitxa corresponent a cada element. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i Catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibres II-V, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases 
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    rurals. 

Altres fonts: 

https://gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742 

 
 
 
1.3 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Element 
arquitectònic 

 
 
 
Font de la Salut 

Atesa la seva condició de construcció annexa, es considera part integrant de la capella de la 
Mare de Déu de la Salut i com a tal ha estat descrita en la fitxa corresponent. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2001). Memòria fotogràfica. Sant Iscle de Vallalta. 
Canet de Mar: Impremta Anfruns, p. 38. 

 
 
1.3 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Element 
arquitectònic 

 
 
Font del Molí 

No localitzada. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins, p. 34. 

 
 
1.3 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Element 
arquitectònic 

 
 
Font del Rosal 

No localitzada. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 34. 

 
 
1.3 

 
 
Patrimoni 
immoble 

 
 
Element 
arquitectònic 

 
 
Font Ferrosa 

No localitzada. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 34. 

 

1.3 

 
Patrimoni 
immoble 

 
Element 
arquitectònic 

 

Font de Can Ginebre 
No localitzada. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 

https://gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742
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    Pins. p. 34. 

 
 
 
1.3 

 
 

Patrimoni 
immoble 

 
 

Element 
arquitectònic 

 
 
 
Font del mas Galliner 

No localitzada. 

Bibliografia: 

EDITORIAL ALPINA (2015). Montnegre Corredor. Mapa-Guia. Escala 1:25.000. Granollers: Alpina. 

Font: 

Notícia oral facilitada pels propietaris de Can Jaumet dels Crestats. 

 
 
1.3 

 
Patrimoni 
immoble 

 
Element 
arquitectònic 

 
 
Font de la Teula 

No localitzada. 

Font: 

Notícia oral facilitada pel propietari de Ca l’Alomar. 

 
 
1.3 

 
Patrimoni 
immoble 

 
Element 
arquitectònic 

 
 
Font de la Figuerassa 

No localitzada. 

Font: 

Notícia oral facilitada pel propietari la Vendrella o Can Rovira. 

 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
Patrimoni 
moble 

 
 
 
 
Element 
urbà 

 
 
 
 

Creu de terme 

Desapareguda amb motiu de la urbanització del carrer de la Generalitat. Hi ha constància gràfica 
a través de dues fotografies històriques en què apareix el mateix pedestal de pedra amb creus de 
ferro diferents, que podrien correspondre a abans i després de la Guerra Civil. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. pp. 16-17. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2001). Memòria fotogràfica. Sant Iscle de Vallalta. 
Canet de Mar: Impremta Anfruns. p. 5. 

 

2.2 

 
Patrimoni 
moble 

 

Objecte 
Retaule barroc de l’altar 
major de Sant Iscle i Sant 
Victòria 

Es considera inherent a l’església parroquial i com a tal ha estat ressenyat en la fitxa 
corresponent. 

Bibliografia: 
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    AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 13. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d’Ordenació de Sant Iscle de 
Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Relació d’edificacions, núm. 16, p. 104. 

 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
Patrimoni 
documental 

 
 
 
 
Fons 
d’imatges 

 
 
 
Fotografies antigues del 
Fons fotogràfic Salvany, 
conservat a la Biblioteca 
de Catalunya (BC) 

Sèrie formada per quatre plaques de vidre estereoscòpiques realitzades el 1916 per Josep 
Salvany i Blanch, amb els títols següents: ‘A la riera de Sant Iscle de Vallalta’, ‘Església de Sant 
Iscle de Vallalta’, ‘Pontet sobre la riera de Sant Iscle de Vallalta’ i ‘Riera i església de Sant Iscle de 
Vallalta’. 

Les imatges es poden consultar i descarregar en línia a través del repositori Memòria Digital de 
Catalunya (MDC). 

Font: 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/bcsalvany 

 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
Patrimoni 
documental 

 
 
 
 
Fons 
d’imatges 

 
 
 
Fotografies antigues del 
Centre Excursionista de 
Catalunya 

Es tracta de tres imatges en blanc i negre que formaven part de l’Estudi de la Masia Catalana: 
‘Sant Iscle de Vallalta des dels afores’, de Francesc Blasi (c. 1914-1930); ‘Vista general de Sant 
Iscle de Vallalta’, de Lluís Bonet (1929), i ‘Vista general de Can Vives de la Cortada’ de Josep A. 
Bertran (1932). 

Les imatges es poden consultar i descarregar en línia a través del repositori Memòria Digital de 
Catalunya (MDC). 

Font: 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecemc 

 
 
 
3.2 

 
 

Patrimoni 
documental 

 
 

Fons 
documental 

Documentació de la 
Cambra Agrària Local de 
Sant Iscle de Vallalta dels 
anys 1925 a 1993 
conservada a l’Arxiu 
Comarcal del Maresme 

 

Es fa constar la seva existència a l’apartat d’observacions de la fitxa del Mapa corresponent a 
l’Arxiu Municipal. 

La documentació, identificada amb el codi ACM70-33-T2-1, encara no ha estat digitalitzada, però 
és previst que properament sigui accessible en línia. 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/bcsalvany
http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecemc
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaUnitat.do?on&tipusUnitat=0&posUni=0&totalUniT=1&totalUniN=0&pageUni=1&cerca=avan&pos=7&total=37&page=2&tipusUnitatCerca=0&tipusUnitatCerca=1&tipusUnitatCerca=2&tipusUnitatCerca=3&selecimatges=2&contingut&dataInici&dataFi&dataConcreta=0&codiDescOno&codiDescOno2&relDescOno&codiDescTema&codiDescTema2&relDescTema&codiDescTopo&llocPrecis&codiAutor&titol=sant%20iscle%20de%20vallalta&tipusdoc&codiUnitat&tipusfons&nomfons&unitatInici&unitatFi&sign&desc&codigrup&arxiuFiltre&codigrupSelect&codiarxiu&codifons&idarxiu=70&idfons=33&unic&fulla&nivell=Documents%20sense%20classificar&codiProc=9999999999999999&codiClass=99999999999998&unic&codiProcCerca&codiClassCerca&codiSerieCerca&quadreProc&quadreClass&sortColumn&sortDirection&tipusdoc1&tipusdoc2&tipusdoc3&tipusdoc4&tipusdoc5&suport&proces&cromia&format&codiReportatge&projecte&tecSuport&codiEntGeneradora
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3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoni 
documental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fons 
documental 

 
 
 
 
Plànols geomètrics del 
terme jurisdiccional de 
Sant Iscle de Vallalta 
dipositats a l’Arxiu- 
Biblioteca de l’Escola 
Tècnica Superior 
d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB), 
adscrita a la Universitat 
Politècnica (UPC) 

Es tracta de dos plànols parcel·laris dels cadastres de 1854 i 1860. El més antic és un esborrany o 
minuta inacabada amb les mateixes mides i escala del document definitiu que es conserva a 
l’Instituto Geográfico Nacional. A diferència d’aquell, hi consten els noms d’algunes cases. 

En segon plànol correspon al primer full o lletra ‘A’ de les sis seccions en què es dividia el terme a 
efectes fiscals. El document en qüestió té unes proporcions (103 x 132 cm) i escala (1:2500) 
superiors al plànol complet que es conserva a l’Arxiu Municipal i hi aporta, a diferència d’aquell, 
alguns hidrònims. Es fa constar especialment la seva existència a l’apartat d’observacions de la 
fitxa del Mapa corresponent a l’Arxiu Municipal. 

Ambdós plànols es poden consultar i descarregar en línia a través del repositori Memòria Digital 
de Catalunya (MDC). 

Bibliografia: 

NADAL, Francesc; URTEAGA, Luis i MURO, José Ignacio (2006). El territori dels geòmetres. 
Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895). Barcelona: 
Diputació de Barcelona, p. 205-206. 

Font: 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/mapagrimens 

 
 
 
3.2 

 
 

Patrimoni 
documental 

 
 

Fons 
documental 

Documentació relativa a 
Sant Iscle de Vallalta 
pertanyent al llinatge 
d’Arquer i conservada a 
l’Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC) 

Conjunt de 17 plecs i pergamins que contenen àpoques, concòrdies, confessions, donacions, 
establiments, i vendes datades entre els any 1279 i 1838. 

La documentació, identificada amb el codi ANC1-172, es pot consultar i descarregar en línia. 

Font: 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat 

 
 
 
3.2 

 
 
 
Patrimoni 
documental 

 
 
 
Fons 
documental 

 
Documentació relativa a 
Sant Iscle de Vallalta 
pertanyent a l’Arxiu de la 
família Desvalls, 
conservat a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya 

Plecs diversos sobre l’administració del patrimoni del castell de Montpalau amb informació 
compresa entre els anys 1500 i 1799, identificats amb els codis de referència següents: ANC1- 
1087-T-462 i ANC1-1087-T-483, ANC1-1087-T-617. 

Dins la mateixa unitat, l’Arxiu del llinatge Roger-Vallseca conserva 27 pergamins (àpoques, 
vendes, confessions, testaments, renúncies, reconeixements...) dels segles XIII a XVI, entre els 
quals destaquen una confirmació atorgada l’any 1282 pel prior del monestir de Sant Pol de Mar 
(ANC1-1087-T-4104) i diverses vendes a favor del batlle del castell i del terme de Montpalau, 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/mapagrimens
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
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   (ANC) dels anys 1467 i 1490 (ANC1-1087-T-1734, ANC1-1087-T-1754 i ANC1-1087-T-1774). Tots aquests 
documents es poden consultar i descarregar en línia. 

Font: 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat 

 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 
Patrimoni 
documental 

 
 
 
 
Fons 
documental 

 
 
Mapes topogràfics de la 
Diputació de Barcelona, 
dipositats a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) 

Col·lecció de mapes realitzats pel Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació de 
Barcelona. Es tracta dels fulls 298-113 (‘Roureda d’en Vives’), 298-114 (‘Pla de les Bruixes’) i 299- 
113 (‘Serra de Montnegre’) de l’any 1978 a escala 1:5.000, i de tres versions del full 394-127 
(‘Sant Iscle de Vallalta’) corresponents als anys 1966, 1977 i 1980, a escala 1:2.000. La informació 
reproduïda és únicament gràfica, sense continguts de text. 

Els mapes es poden consultar i descarregar en línia a través de la Cartoteca Digital de l’ICGC. 

Font: 

http://cartotecadigital.icc.cat 

 
 
 
3.3 

 
 
Patrimoni 
documental 

 
 
Fons 
bibliogràfic 

 
Col·lecció de revistes 
locals, conservada a 
l’Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

Col·lecció íntegra dels butlletins municipals i les publicacions locals següents: La Roca Caganera 
(1a i 2a època), El sot de l’Infern, L’Eixida i Santiscle. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 66. 

 
 
4.1 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Manifestació 
festiva 

 
 
Festa Votada del 25 de 
juny 

Ja no se celebra. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 14. 

 
 
4.1 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Manifestació 
festiva 

 
 
Aplec o Festa de la Salut 

Ja no se celebra. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 69. 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
http://cartotecadigital.icc.cat/
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4.1 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Manifestació 
festiva 

 
 
Cavalcada de Reis 

No té prou entitat ni identitat pròpia per formar part del Mapa. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 68. 

 
4.1 Patrimoni 

immaterial 
Manifestació 
festiva 

 
Carnestoltes 

 
No té prou entitat ni identitat pròpia per formar part del Mapa. 

 
 
 

4.1 

 
 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
 
Manifestació 
festiva 

 
 
 

Vetlla de Sant Joan 

No té prou entitat ni identitat pròpia per formar part del Mapa. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 67. 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle 
de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 56. 

 
 
4.1 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Manifestació 
festiva 

 
 
Processons de Dijous Sant 
i Dijous de Corpus 

Ja no se celebren. 

Bibliografia: 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle 
de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 54. 

 
 
 
 

4.2 

 
 
 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
 
 
Tècniques 
artesanals 

 
 
 
 
Ofici de taper i pela del 
suro 

Professió i pràctica abandonades al municipi. Aquesta feina és realitzada ara per empreses 
foranes. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 41. 

BASSA, Oriol; FARELL, David, I PUJOL, Joan (1997). Els boscos del Maresme. Argentona: Natura, 
entitat de medi ambient, p. 103-106. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2011). Piles i súties. Recull de memòria oral del Montnegre (III). 
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    Capellades: Daniel Rangil, p. 51-55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

 
 
 
 
 
 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
 
 
 
 
 
Tècniques 
artesanals 

 
 
 
 
 
 
 
Ofici de carboner i 
pràctica del carboneig 

Professió i pràctica abandonades a finals de 1960. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 41. 

BALLART CLOS, Joan (2015). “Antics oficis desapareguts. Els carboners”. El Sot de l’Aubó, núm. 
51. Canet: Centre d’Estudis Canetencs, p. 18-22 

BASSA, Oriol; FARELL, David, I PUJOL, Joan (1997). Els boscos del Maresme. Argentona: Natura, 
entitat de medi ambient, p. 94-103. 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle 
de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 34-42. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2011). Piles i súties. Recull de memòria oral del Montnegre (III). 
Capellades: Daniel Rangil, p. 25-37. 

 
 
 
 
 
4.2 

 
 
 
 

Patrimoni 
immaterial 

 
 
 
 

Tècniques 
artesanals 

Solucions remeieres amb 
herba de Sant Joan, 
ortiga, ruda, sàlvia, 
camamilla, farigola, 
poniol, marialluïsa, 
romaní, malví, pimpinella, 
borrissan, tomaní, cap 
d’ase, lliri, safrà, baies de 
llorer, fulles de noguera i 
flors de saüc 

 
 
Pràctica i costum abandonats. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 39-40 i 67. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta: la porta del Montnegre. 
Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins. p. 10-13. 

 
4.3 Patrimoni 

immaterial 

 
Tradició oral Ritual per sanar l’hèrnia o 

trencadura dels nadons 
Ja no es practica. Antigament per Sant Joan, al punt de la mitjanit, els nadons que naixien “amb 
trencadura” eren passats pel mig de la branca esberlada d’una figuera, d’una pomera o de 
qualsevol arbre tendre de mans d’una persona anomenada Joan a una altra anomenada Pere en 
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    un nombre de vegades senar, tot dient aquestes paraules: 

- “Joan, jo et dono [es deia el nom de l’infant] trencat”. 

I aquest responia: 

- “En nom de la Santíssima Trinitat, jo te’l torno curat”. 

O bé: 

- “Jo te la dono trencada” [referint-se a la criatura]. 

A la qual cosa, en Joan contestava: 

- “Pere, jo te la torno curada” 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 67. 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle 
de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 56. 

 
 
4.4 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Música i 
dansa 

 
 
Caramelles de Pasqua 

Ja no se celebren. Els Cantaires de Sant Iscle en tenien un repertori amb més d’una trentena. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 60. 

 
 
 
4.4 

 
 
Patrimoni 
immaterial 

 
 
Música i 
dansa 

 
 
 
Goigs de Sant Ponç 

Ja no se celebren. Antigament, els membres de la confraria de Sant Ponç anaven cantant per les 
cases per allunyar les plagues del camp. 

Bibliografia: 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle 
de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 56. 

 
5.1 Patrimoni 

natural 
Zona 
d’interès 

 
La Trona 

Roca singular. No localitzada. 

Bibliografia: 
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    AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. p. 48. 

 
5.1 Patrimoni 

natural 
Zona 
d’interès 

 
Turó dels Pins Grossos Topònim. Turó situat en el quadrant meridional del terme totalment cobert de pins, d’edats i 

dimensions discretes. 

 
5.1 

 
Patrimoni 
natural 

 
Zona 
d’interès 

 
Roureda de Can Vives 

Topònim. Bosc que s’estén entre el veïnat de Cal Paraire i el torrent de la Roureda, al qual dona 
nom. Durant el reconeixement de camp no s’observa ni un predomini d’aquesta espècie arbòria, 
ni cap exemplar de mides excepcionals. 

 
5.2 Patrimoni 

natural 
Espècimen 
botànic 

 
Suro Roqueter Topònim derivat d’un presumpte exemplar d’alzina surera situat entre el turó d’en Vives i el turó 

de la Font de Llorà, prop del coll de Prat Perelló. No localitzat. 

 
5.2 Patrimoni 

natural 
Espècimen 
botànic 

 
Coll del Freixe Topònim derivat de l’existència d’un presumpte exemplar de freixe al coll situat entre el turó de 

la Font de Llorà i el pla de la Freixa. No localitzat. 

 
 
 
5.2 

 
 
Patrimoni 
natural 

 
 
Espècimen 
botànic 

 
 
 
Suros de Puig 

Topònim. Bosc o conjunt d’alzines sureres situades en la carena de la Serra del Puig, en els 
confins amb Canet de Mar i Sant Cebrià de Vallalta. No localitzats. 

Font: 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 

 
 
 
 
5.2 

 
 
 
Patrimoni 
natural 

 
 
 
Espècimen 
botànic 

 

Alzines de Can Giralt i de 
Can Josepic, roure de Can 
Xona, suros de Can Pera i 
Can Patalina i til·lers de 
Can Vila 

Aquests elements es consideren part integrant de les masies a les quals pertanyen i com a tals 
han estat ressenyats, d’acord amb les respectives fitxes del Pla especial urbanístic i Catàleg de 
masies i cases rurals. 

Bibliografia: 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i catàleg de masies i 
cases rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibres I-V, Document núm. 3. Catàleg de masies i cases 
rurals. 
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7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FIXATS 

 

7.1. Protecció legal 

En primer lloc, cal referir-se als elements protegits per normativa general. En aquest sentit, les 
figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, d’11 d’octubre de 1993) són tres: 

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 

declarats pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Els BCIN són els elements més rellevants del 
patrimoni històric i cultural català, i es classifiquen en diferents categories (Monument històric, 
Conjunt històric, Jardí històric, Lloc històric, Zona d’interès etnològic, Zona arqueològica o Zona 
paleontològica). 

Els jaciments arqueològics es regeixen igualment per la Llei 91/1993 de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807 de l’11 d’octubre de 1993) i el Decret 78/2002 de 5 de 
març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594 de 13 
de març de 2002). A Sant Iscle de Vallalta n’hi consten un parell, sense perjudici dels que es puguin 
descobrir en el futur: 

 
 

NOM DEL BÉ NÚMERO DEL BÉ 
Dolmen del mas Barraquer 16670 
Inscultura del pla de Forcs 16671 

 
 

Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 
Es tracta d’un instrument de protecció i catalogació que s'atribueix als municipis. El Pla General 
d’Ordenació (PGO) de Sant Iscle de Vallalta aprovat el 9 de novembre de 1983 incorpora una relació 
de 28 edificacions –6 en sòl urbà i 23 en sòl no urbanitzable–, que pel seu valor històric, artístic i 
arquitectònic, han de ser preservades. El document estableix tres categories de protecció: A 
(protecció integral), B (Protecció de façanes) i C (protecció d’algun detall puntual). 

Atès que el PGO va és anterior a la Llei 9/1993, els elements relacionats van adquirir 
automàticament la condició de BCIL. Són aquests: 

 
 

NOM DE LA CASA TIPUS DE PROTECCIÓ 
Can Maresme B 
Can Cases B 
Can Pona B 
Can Vila B 
Can Camps B 
Cal Paraire C 
Antiga Rectoria A 
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Ermita de la Salut A 
Can Bachs B 
Can Badó Pera B 
Ca l'Oller A 
Can Vives de la Cortada C 
Ca l'Aranyó C 
Can Gurri C 
Can Coll C 
Església Parroquial A 
Can Bodriques B 
Can Xica C 
Can Jaumet dels Crestats C 
Can Rocosa C 
Cal Cisteller B 
Vila Maria - Rosa B 
Can Ginebra A 
Can Rotllo B 
Can Xic Gran B 
Can Jordi B 
Veïnat de la Salut C 
Can Verdura B 

 
 

Per la seva banda, el Departament de Cultura de la Generalitat ha inclòs 37 edificacions i conjunts 
arquitectònics en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. En molts casos, aquests 
elements coincideixen amb els presents al PGO i tenen també la consideració de BCIL. Són aquests: 

 
 

NOM DEL BÉ NÚMERO DEL BÉ 
Can Castellar 8950 
Cal Paraire 8951 
Masia Badó 8953 
Can Vives de la Cortada 8954 
Can Vila 8955 
Cal Pera 8956 
Ca l’Oller 8957 
Can Maresme 8958 
Can Gurri 8959 
Can Cases 8960 
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Can Bataller 8961 
Can Bachs 8963 
Ca l'Aranyó 8964 
Església parroquial 8965 
Antiga Rectoria 8966 
Villa Conchi 8967 
Cal Tort 8968 
Cal Rei 8969 
Can Cases 34341 
Can Pona 34342 
Can Camps 34343 
Ermita de la Salut 34344 
Can Coll 34345 
Can Bodriques 34346 
Can Xica 34347 
Can Jaumet dels Crestats 34348 
Can Rocosa 34349 
Cal Cisteller 34350 
Vil·la Maria Rosa 43451 
Can Ginebre 34352 
Can Rotllo 34353 
Can Xic Gran 34354 
Can Jordi 34355 
Can Verdura 34357 
Molí de la riera de Vallalta 41546 
Molí de Sant Iscle 41547 

 
 

En compliment dels preceptes establert per la Llei d’Urbanisme de Catalunya i en vista que aquests 
instruments es consideren del tot insuficients per garantir la preservació del patrimoni local, 
l’Ajuntament va encarregar la redacció d’un Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases en sòl 
no urbanitzable. El document va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona l’11 de febrer de 2016. Inclou 69 masies i cases rurals, i 52 habitatges en sòl no 
urbanitzable inventariats. 

 
 

Altres figures de protecció 

- Al municipi de Sant Iscle no hi ha cap geozona ni geòtop inclòs a l’inventari d’espais d’interès 
geològic de Catalunya. 
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- Dins del terme municipal no hi ha cap arbre ni arbreda catalogada d’interès natural comarcal i 
local, així com tampoc cap arbre monumental. 

- La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, regulen i protegeixen el patrimoni natural de 
Catalunya. En el cas del Mapa del Patrimoni Cultural de Sant Iscle de Vallalta s’hi compta el Parc del 
Montnegre i el Corredor, que també forma part de la xarxa Natura 2000. Es tracta de la iniciativa 
política europea més important de conservació de la natura. Està regida per l’Acord de Govern 
150/2014, de 4 de novembre de 2014 i té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies 
i els hàbitats naturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa. Al seu torn, l’Acord de Govern 
estableix la declaració de zones especials de conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica 
mediterrània i els llocs d’importància comunitària (LIC), amb els hàbitats i les espècies d’interès 
comunitari determinats respectivament. La major part de la superfície forestal del terme està 
inclosa a la xarxa (sobretot la meitat septentrional), amb un total de 832,9 hectàrees. 

El 61,8% del municipi està cobert per hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos a l’Annex I de la 
Directiva 97/62/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre pel 
fet que es troben amenaçats de desaparició a la seva àrea de distribució natural. Són aquests: 

 
 

CODI NOM Prioritari Superfície (ha) 
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins Sí 12,16 
9260 Castanyedes No 7,86 
9339 Suredes No 278,68 
9340 Alzinars i carrascars No 456,52 
9540 Pinedes mediterrànies No 365,27 
TOTAL   1.120,49 

 
 

- El Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor, aprovat per silenci administratiu el 20 de juliol 
de 1989 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1300 de l’1 de juny de 1990, conté en la 
seva normativa un Inventari de masies i edificacions (Annex 3 de les normes). N’hi identifica un 
total de 9 que pertanyen al municipi de Sant Iscle de Vallalta, les quals es poden reconstruir i 
reformar d’acord amb l’article 44.2 de la normativa del Pla especial. Són aquestes: 

Can Sisó 

Casa Vella de Maspons 

Can Xiquers 

Can Castellar 

Can Roig 

Can Sila 

Can Jepet 

Can Vadó 

Can Vives de la Cortada 
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Així mateix, el Pla especial cataloga diverses masies i un paratge (Annex 2 de les normes) com a 
edificis o indrets d’interès arquitectònic, històric, arqueològic o paisatgístic. Aquests elements 
queden regulats pels articles 44, 46 i 49 de la normativa del Pla especial. Són aquestes: 

Masies: 

- Cal Paraire 

- Can Maresme 

- Ca l’Oller 

- Can Gurri 

- Can Vives de la Cortada 

- Ca n’Alomar 

Paratge: 

- Les Dones d’Aigua 

Segons la zonificació del Pla especial del Montnegre i el Corredor, 240,5 hectàrees del sòl no 
urbanitzable del municipi de Sant Iscle de Vallalta corresponen a sòl forestal d’alt interès ecològic i 
paisatgístic, i 153,7 més tenen la consideració de sòl forestal consolidat. 

Actualment s’està revisant el Pla especial del Parc i es preveu la seva ampliació, amb el consegüent 
augment de la superfície protegida al municipi. 

-La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya (DOGC núm. 3437, de 24-07- 
2001) regula i protegeix el patrimoni documental conservat als arxius i amb una antiguitat de més 
de 100 anys. En aquest sentit, el Mapa del Patrimoni Cultural recull, a més dels arxius municipal i 
parroquial, les fotografies vinculades a la població de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya, 
adscrit a la Institució Milà i Fontanals-CSIC. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 76] 

 

 

 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
 
 

ABELANET, Jean (1986): Signes sans paroles. Cent siècles d'art rupestre en Europe occidentale. París: 
Hachette. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2018). Agenda Sant Iscle de Vallalta 2019. Sant Iscle de 
Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2017). “Recuperem tradicions”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 25, juny 2017. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, 
p. 3-4. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2017). “25 de juny, una data històrica”. Santiscle, 
revista d’informació local, núm. 25, juny 2017. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 7-8 i 13. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). “Nou conte Dones d’Aigua”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 23, octubre 2016. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 10. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2016). Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases 
rurals de Sant Iscle de Vallalta, Llibres I–VI. Document unitari. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de 
Sant Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2014). 17a Festa del Bolet. Sant Iscle de Vallalta. 26 
d’octubre de 2014. Programa d’activitats, p. 3. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2010). “Els gegants han fet 5 anys!”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 19, octubre 2010. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 6. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2008). “El ball del Patatuf, a les festes de la Mercè”. 
Santiscle, revista d’informació local, núm. 15, gener 2018. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Gent de Sant Iscle. Canet de Mar: Edicions Els 2 
Pins. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Pla General d’Ordenació de Sant Iscle de 
Vallalta. Normes urbanístiques (text refós). Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2006). Sant Iscle de Vallalta, la porta del Montnegre: 
parc del Montnegre i el Corredor. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2005). “Ja tenim gegants!”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 10, desembre 2004. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 3. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2005). Sant Iscle, terra de bolets. Canet de Mar: 
Edicions Els 2 Pins. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 77] 

 

 

 
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2004). Petits paisatges de Sant Iscle. Canet de Mar: 
Edicions Els 2 Pins. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar: 
Edicions Els 2 Pins. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2001). Memòria fotogràfica Sant Iscle de Vallalta. 
Canet de Mar: Impremta Anfruns. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2000). “I Diada de la maduixa i mostra gastronòmica”. 
Santiscle, revista d’informació local, núm. 1, juliol 2000. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta, p. 9. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2000). “El nostre escut, robat”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 2, desembre 2000. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Va- 
llalta, p. 17. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2000). “Missatge del pessebre”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 2, desembre 2000. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 7. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2000). “Macarronada popular”. Santiscle, revista 
d’informació local, núm. 2, desembre 2000. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta, p. 10. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1992-1994). Programes d’actes de la Festa Nova. Sant 
Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1971). Programa de Festa Major. Sant Iscle de Vallalta: 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1951). Programa de Festa Major. Sant Iscle de Vallalta: 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1950). “Sardana Dones d’Aigua”. Programa de Festa 
Major. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

ALCALDE I VILÀ, Sergi et al. (2013). L’ermita de Sant Pere de Romeguera. (segles X-XV). Els orígens 
de Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins. 

ALCALDE, Sergi; MAS, Xavier; VERDURA, Francesc (2013). “Sobre els remences de la Baronia de 
Montpalau”. El Sot de l’Aubó, núm. 45. Canet de Mar: Centre d’Estudis Canetencs, p. 3-8. 

ALFARAS, Xavier i MINGUELL, Jaume. (2008). “L’aprofitament energètic de la biomassa al 
Montnegre i el Corredor”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 9. Sant Celoni: 
Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 36-41. 

ALMERICH I PADRÓ, Paulina (2000). Les ermites del Maresme. Vallgorguina: Associació Cultural 
Vallgorguina. 

ALMERICH I PADRÓ, Paulina (1996). Una història diferent: les parròquies del Maresme. 
Vallgorguina: Associació Cultural Vallgorguina. 

ALSIUS, Pere (1873). “Estudis geografichs sobre’l Bisbat de Gerona durant la etat mitjana”. La 
Renaixensa, Any III, núm. 2, p. 19-23. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 78] 

 

 

 
AMADES I GELATS, Joan (2001). Llegendes de coves, roques, mar i estanys catalans. Sant Vicenç de 
Castellet: Farell. 

AMADES I GELATS, Joan (1950). Folklore de Catalunya. Vol. I. Rondallística. Barcelona: Selecta, p. 
102. 

AMADES, Joan i PUJOL, Francesc (1936). Cançoner popular de Catalunya. Diccionari de la dansa, 
dels entremesos i dels instruments de música i sonadors. Vol. I. Dansa. Barcelona: Fundació 
Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera. 

AMADES, Joan; JUST, Joan; ROMA, Josep, i SAMPER, Baltasar (1998). Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya. Materials. Vol. VIII. Memòries de missions de recerca. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. 

AMAT I TEIXIDÓ, Jordi (2014). Retalls de la Guerra Civil al Maresme (1936-1939). Canet de Mar: 
Edicions Els 2 Pins. 

AMAT I TEIXIDÓ, Jordi (2013). “La pèrdua del patrimoni artístic a la comarca del Maresme vist per la 
presidència de l’Audiència Territorial de Barcelona, l’any 1937”, a El Maresme i la conflictivitat 
bèl·lica: recull de ponències i comunicacions de la V Trobada d’entitats de recerca local i comarcal 
del Maresme. Vilassar de Dalt: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt,, p. 115-130. 

ARTIGAS I TORRENT, Marta; BARTOLÓ I ARNÓ, M. Dolors; ROCA I CLOPÉS, Laura, i VILARÓ I MAJÓ, 
Gemma (1997). Carta arqueològica: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac i Sant Iscle de 
Vallalta. Arenys de Munt: Col·lectiu pel Museu-Arxiu d’Arenys de Munt. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1703). “Reial Audiència. Plets Civils”, 26214. Causa de Jeroni 
Alomar, pagès de Sant Iscle de Vallalta, contra Isidre Torrent, pagès de Sant Cebrià de Vallalta. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1698). Reial Audiència. Plets Civils, 19866. Causa dels regidors de 
Canet de Mar i Arenys de Munt contra els regidors de la universitat de Sant Iscle de Vallalta. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1667). “Reial Audiència. Plets Civils”, 26613. Causa de Joan Torró 
(o Torras), pagès de Sant Iscle de Vallalta, i després Pere Torró, pagès, contra diversos creditors. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1647). Reial Audiència. Plets Civils, 22869. Causa de Joan Vives, 
pagès de Sant Iscle de Vallalta contra el noble Felip Roger i els arrendadors de taxes, servituds i 
altres prestacions. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1567-1568). “Reial Patrimoni. Batllia General de Catalunya. 
Processos”, núm. 1, Ba. Actes d’informació a instància de Joan Arquer sobre composició d’un camí 
que va d’Arenys de Mar a Sant Iscle de Vallalta. 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ (1554). Ordes Religiosos i Militars. Monacals-Hisenda, Volum 807. 
Capbreus del priorat de Sant Marçal del Montseny. 

ARXIU GENERAL D’ÍNDIES (1807). Indiferent General, 2138, Núm. 128. Juan Cañellas y Pablo 
Cañellas. 

ARXIU GRÀFIC-BIBLIOTECA ETSAB. ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 
(1854). Plano geométrico del término jurisdiccional de San Acisclo de Vallalta. Partido judicial de 
Areñs de Mar [Full a] (MORENO RAMÍREZ, Pedro). Núm. de registre 13215. Universitat Politècnica 
de Catalunya. 

ARXIU GRÀFIC-BIBLIOTECA ETSAB. ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA. 
Plano geométrico de la propiedad de Don Francisco Vivas de la Cortada situada al confín Norte del 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 79] 

 

 

 
término municipal de San Acisclo de Vallalta. Núm. de registre 13371. Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

ARXIU HISTÒRIC NACIONAL (1939-1944). Fiscalia del Tribunal Suprem. Causa General, 1587, Exp.12. 
Peça separada núm. 11. Sant Iscle de Vallalta. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1937). ANC1-1-T-6844. Comissió de Responsabilitats. Registres 
núms. 6262 i 6263 de 12 de febrer de 1938. Comitè d'Apropiacions. Expedients de confiscació; 
adjudicació i reclamació de béns confiscats del Maresme: Montgat, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, 
Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta. Vallalta 
del Maresme. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1838). Fons ANC1-172-T-523. Llinatge d’Arquer. Concòrdia 
signada entre Maties Arquer, ciutadà honrat de Barcelona i Bartolomé Ginebra i Torrent, llaurador 
de Sant Iscle de Vallalta. Arenys de Mar. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1644). ANC1-172-T-450. Llinatge Arquer. Confessió atorgada per 
Antoni Joan Oller i Bartomeu Oller, pare i fill, pagesos de la Cortada, a Sant Iscle de Vallalta, 
propietaris del mas Oller, de fer tasca i braçatge d'una peça de terra que fou del mas Aulet, de 
n’Arquer de Goscons. Montpalau. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1589). ANC1-172-T-181. Llinatge Arquer. Definició atorgada per 
Margarida, filla de Joan Arquer, agricultor veí de Goscons, parròquia de Sant Martí d’Arenys, esposa 
de Segimon Oller, agricultor de La Cortada, Sant Iscle de Vallalta, a favor del seu pare. Sant Iscle de 
Vallalta, 1589. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1572). ANC1-1087-T-1967. Arxiu de la Família Desvalls. Llinatge 
Roger-Vallseca. Sig.antiga: 1219. Venda atorgada per Antiga Alomar, vídua, i el seu fill Joan Alomar, 
propietaris del mas Alomar, a favor de Bernat Melcior Salvador, mercader, i Joan Boscà, notari reial 
de Calella, tutors de Magí Teulada. Calella. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1534). ANC1-172-T-133. Llinatge Arquer. Confessió i 
reconeixença atorgada per Antoni Joan Oller, agricultor i veí de Sant Iscle de Vallalta, a favor de 
Guillem Arquer de Goscons, agricultor i possessor del mas Catà de Goscons, parròquia de Sant Martí 
d'Arenys. Pineda. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1522). ANC1-172-T-115. Llinatge Arquer. Confessió i 
reconeixença atorgada per Joan de Catà, agricultor i propietari del mas Catà, de la parròquia de 
Sant Martí d’Arenys, a favor d'Antoni Joan Oller, de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta. Sant Martí 
d’Arenys. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1520). ANC1-1087-T-1817. Arxiu de la Família Desvalls. Llinatge 
Roger-Vallseca. Sig. antiga: 1069. Venda atorgada per Jaume Alomar, pagès de la parròquia de Sant 
Iscle de Vallalta, a favor de Bernat Salvador, mercader de Calella. Pineda. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1508). ANC1-1087-T-1828. Arxiu de la Família Desvalls. Llinatge 
Roger-Vallseca. Sig.antiga: 1080. Venda atorgada per Salvi Alomar, per Salvi Alomar, de la 
parròquia de Sant Iscle de Vallalta, per Pere Dalmau i per la seva muller Caterina, de Santa Eulàlia 
d’Hortsavinyà, a favor de Francina Fornells, vídua de Bernat Fornells, de Mataró. Pineda. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1490). ANC1-1087-T-1734. Arxiu de la Família Desvalls. Llinatge 
Roger-Vallseca. Sig.antiga: 1608. Venda atorgada per Miquel Alomar i el seu fill Salvi Alomar, de la 
parròquia de Sant Iscle de Vallalta, a favor de Bernat Roger, batlle del terme del castell de 
Montpalau. Calella. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 80] 

 

 

 
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1489). ANC1-1087-T-3645. Arxiu de la Família Desvalls. Llinatge 
Roger-Vallseca. Sig. antiga: 2897. Renúncia atorgada per Sàlvia, donzella i filla de Pere Perera, de la 
parròquia de Sant Iscle de Vallalta, a favor del seu germà Andreu Perera. 

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (1416). Fons ANC1-1087-T-2846. Arxiu de la Família Desvalls. 
Llinatge Roger-Vallseca. Sig.antiga: 2098. Redempció de servitud atorgada per Pere Ginebra, de la 
parròquia de Sant Iscle de Vallalta, com a procurador de Francesc de Maçanet, donzell de Castelló 
d'Empúries, a favor de Miquela, filla de Jaume Juiol, de la mateixa parròquia. Calella. 

ARXIU MUNICIPAL DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1852). Llibre d’amillaraments. 

ARXIU MUNICIPAL DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1851). Còpia de l’acta dels límits divisoris amb els 
pobles confrontats en el terme jurisdiccional del poble de Sant Iscle de Vallalta. 

ARXIU MUNICIPAL DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1841). Acte de termenament entre Canet de Mar i 
Sant Iscle de Vallalta. 

AVENTÍN I PUIG, Mercè (2008). “Notaries i mercats al Montnegre a l’època medieval i moderna”. 
L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 9. Sant Celoni: Associació de Propietaris del 
Montnegre i Corredor, p. 2-11. 

BARRIENDOS, Mariano i POMÉS Jordi (1996). “La reconstrucción paleoambiental a través de 
documentación histórica. Las cuencas de Sobirans y Vallalta (Maresme, Barcelona) en los siglos XVI- 
XIX”. Revista de Geografía, núm. XXX-XXXI, p. 7-22. 

BASSA, Oriol; FARELL, David, i PUJOL, Joan (1997). Els boscos del Maresme. Argentona: Natura, 
entitat de medi ambient. 

BATISTA I ROCA, Josep M. i CARRERAS I ARTAU, Tomàs (1922). Manual per a recerques d’etnografia 
de Catalunya. Barcelona: Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya de la Universitat de Barcelona, 
p. 64-65. 

BENAIGES, Núria i CORBERA, Jordi (2007). “Imatges d’una transformació. El Maresme 60 anys 
després”. L’Atzavara, núm. 15. Mataró: Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de 
Mataró, p. 133-146. 

BENITO, Pere (1992). Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de 
les visites pastorals (1305-1447). Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana. 

BIBLIOTECA VALENCIANA (1665). Fons Orts-Bosch. MSS/847-3. Codicil d’Antoni Jaume Oller, pagès 
de la parròquia de Sant Iscle i Victòria de Vallalta, en poder de Jacint March. Sant Iscle de Vallalta. 

BIBLIOTECA VALENCIANA (1658). Fons Orts-Bosch. MSS/847-8. Copia del codicil de Francesc Oller, 
pagès de la parròquia de Sant Iscle i Victòria de Vallalta, en poder de Pere Sauleda. Sant Iscle de 
Vallalta. 

BOADA I JUNCÀ, Martí (1990). Fauna i home al Montseny i al Montnegre. Santa Maria de 
Palautordera: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 

BOADA I JUNCÀ, Martí (1984). Flora, fauna i plantes remeieres del Baix Montseny-Montnegre. Sant 
Celoni: Centre d’Estudis i Documentació del Baix Montseny. 

BONET I GARÍ, Lluís (1983). Les masies del Maresme: estudi de les masies, elements defensius, 
ermites i molins. Barcelona: Montblanc-Martín, C.E.C. 

BOSCARO, Roberta; GARCÍA CAPARRÓS, Isabel, i LOSADA FERNÁNDEZ, Carmen (2014). “El Arxiu 
d’Etnografia i Folklore de Catalunya”. Enredadera, núm. 23, p. 28-30. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 81] 

 

 

 
BUXALLEU I SERRAS, Carme (2006). L’Alt Maresme. Itineraris de natura. Arenys de Mar: Els llibres 
del Set-Ciències, p. 47-62. 

CALVO I CALVO, Lluís (1993). “L’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. El projecte noucentista 
de renovació i institucionalització de l’Etnografia Catalana”. Aportacions a la Història de 
l’Antropologia Catalana i Hispànica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

CALVO I CALVO, Lluís (1990). Catàleg de materials etnogràfics de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de 
Catalunya. Barcelona: Institució Milà i Fontanals-CSIC. 

CAMPS I ARBOIX, Joaquim (1959). La masia catalana. Barcelona: Aedos. 

CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra (2003). “La Matrícula de 1637. Una radiografia dels francesos 
residents al Maresme”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, vol. 44. Girona: Institut d’Estudis 
Gironins. 

CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra (2004). Pagesos, mariners i comerciants a la Catalunya litoral. El 
Maresme a l'època moderna. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. 

CARDÓS, Agustín (1951). Montnegre i Corredor. Barcelona: Miquel Arimany. 

CARRASCO REDONDO, Tere (1997). “Inauguració de la plaça de les Basse”. L’Eixida, revista 
independent d’informació local, núm. 1, gener 1997. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, p. 6. 

CARRERAS CANDI, Francesc (1908). El castell de Burriach o de Sant Vicens. Mataró, p. 62-63. 

CASTELLS GURI, Zenó (1950). “San Acisclo de Vallalta”. Programa de Festa Major. Sant Iscle de 
Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

CENTRE DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. Secció Político-Social. Barcelona_Generalitat, 
194, 2. Documentació diversa relativa a decomissos fets a la comarca de Maresme. Montgat-Sant 
Iscle de Vallalta, 1936-1939. 

CENTRE DOCUMENTAL DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. Secció Político-Social. Barcelona_Generalitat, 
296, 4. Expedients de constitució d’ajuntaments de la comarca del Maresme. Palafolls-Santa 
Susanna, 1936-1937. 

CISTERÓ FONT, Xavier i GUTIÉRREZ CAMÓS, Josep (2014). “Les rierades al Maresme”. L’Atzavara, 
núm. 23. Mataró: Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, p. 61-79. 

CODINA, Marina i DE LECEA, Eva (2017). Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 13-20. 

COLOM ROMERA, Adrià (2014). El fenomen megalític en el Parc del Montnegre i el Corredor i el Parc 
de la Serralada Litoral (Maresme i Vallès Oriental). Treball Final de Grau en Història. Universitat de 
Barcelona. 

COLL MONTEAGUDO, Ramon (2012). El Maresme fantàstic. Llegendes. Sant Vicenç de Castellet: 
Farell. 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME (2019). Temps de maduixes al Maresme 2019, del 27 d’abril al 
2 de juny. Mataró: Consorci Costa de Barcelona-Maresme. 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME (2012). Guia gastronòmica del Maresme. Mataró: Consorci 
Costa de Barcelona-Maresme, p. 10. 

CONTACONTES, Perot i PUCHADES, Violeta (2010). La Riera de la Vallalta. La Vallalta: Col·lecció Una 
rierada de contes, núm. 4. 

https://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/index


Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 82] 

 

 

 
CORTADELLAS, Xavier i PUJADÓ, Judith (2016). Llegendes d’aigua dolça. Les millors històries de rius, 
estanys i gorgs de les aigües dels dos costats del Pirineu i de la Catalunya Vella. La Bisbal 
d’Empordà: Sidillà, p. 308. 

CREUS, Joan i GARCIA, Carles (2006). Itineraris pel Montnegre. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. 

CROS, R. M. (1985). Flora biològica del Montnegre. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

CUADRADA MAJÓ, Coral (1986). “Societat, economia i feudalisme al Maresme medieval (segles XII- 
XIV)”. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 25. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria, p. 41- 
50. 

DALMAU I ARGEMIR, Delfí (2014). Campanars parroquials amb torre de Catalunya. Lliçà de Vall, p. 
544-545. 

DANÉS I TORRAS, Joaquim (1930). “Estudi de la masia catalana (s. XIV)”. Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, p. 271-281. 

DAVÍ I SALVANYÀ, Daniel (2003). “Sepulcres megalítics i sepultures alternatives a la Serralada Litoral 
(Maresme i Vallès Oriental)”. Laietania, núm. 14, p. 31-38. 

DE LA FUENTE BERMÚDEZ, Vicente (2006). “Diego Masana i Majó. Un escultor modernista entre 
Barcelona i l’Argentina”. Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, núm. 
XXX, p. 65-73. 

DELHORT, Bibiana i JOSEPH, Fina (2016). Les Dones d’Aigua. Barcelona: Nova Casa Editorial. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2007). Pla d’acció cultural de la Vallalta. Barcelona: Centre d’Estudis i 
Recursos Culturals. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d’edificacions. Annex 2. Pla especial del Montnegre i el 
Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Inventari d’edificacions. Annex 3. Pla especial del Montnegre i el 
Corredor (Serralada de Marina). Barcelona: Servei de Parcs Naturals. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Pla Especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). 
Barcelona: Servei de Parcs Naturals. 

DIVERSOS AUTORS (2009). Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, p. 845. 

DIVERSOS AUTORS (2001). El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII). 
Aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropològics. Barcelona: CSIC- 
Institució Milà i Fontanals. 

DIVERSOS AUTORS (1998). Catalunya romànica: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, vol. XX, p. 
451, 453 i 455. 

EDITORIAL ALPINA (2015). Montnegre Corredor. Mapa-Guia. Escala 1:25.000. Granollers: Alpina. 

“El centenario de la Guerra de la Independencia en Sant Iscle de Vallalta”. La Ilustración Artística, 
núm. 1383 (29 de juny de 1908), p. 430. 

FABREGÀ, Míriam (2009) “Les Dones d’Aigua”. Santiscle, revista d’informació local, núm. 17, 
desembre 2009. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 7. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 83] 

 

 

 
FANLO, Àfrica i JOSEPH, Fina (2009). Dones d’aigua. La Vallalta: Col·lecció Una rierada de contes, 
núm. 1. 

FARÍAS ZURITA, Víctor (2009). El mas i la vila a la Catalunya medieval: els fonaments d'una societat 
senyorialitzada (segles XI-XIV). València: Publicacions de la Universitat de València. 

FARÍAS ZURITA, Víctor (2007). “La proclamació de la pau i l’edificació dels cementiris. Sobre la 
difusió de les sagreres als bisbats de Barcelona i Girona (segles XI-XIII)”. Les sagreres a la Catalunya 
medieval. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines. 

FORN I SALVÀ, Francesc (2003). “Les rieres, un referent cultural”. L’Aulet. La revista del Montnegre i 
del Corredor, núm. 4. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 18-24. 

FORN I SALVÀ, Francesc (1996). “La llavor nord pirinenca”. Arennios, núm. 33. Arenys de Munt, p. 
12-14. 

FULLANA I LLOMPART, Miquel (2005). Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Palma: 
Editorial Moll. 

GARCÍA, Evelyn i GUTIÉRREZ, Cèsar (2008). La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia 
tècnica per a actuacions en riberes. Barcelona: Agència Catalana de l’Aigua. 

GAROLERA, Emili i TUSELL, J.M. (2001). “Els oficis del bosc al Montnegre i el Corredor”. L’Aulet. La 
revista del Montnegre i del Corredor, núm. 2. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i 
Corredor, p. 2-8. 

GAVÍN I BARCELÓ, Josep Maria (1991). Inventari d’esglésies de Catalunya. El Maresme. Barcelona: 
Pòrtic. 

GENERALITAT DE CATALUNYA (2008). Actualització de la Carta Arqueològica del Maresme. 
Barcelona: Servei d’Arqueologia i Paleontologia. 

GIFRE RIBAS, Pere (2012). Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d’un grup 
social pagès (vegueria de Girona, 1486-1730). Barcelona: Fundació Noguera. 

GINESTA I SALICRÚ, Amadeu (2007). Records d’un pagès i bosquerol de l’Alt Maresme. Sant Iscle de 
Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

GINESTA, Salvador (1968). El Maresme, comarca privilegiada. Barcelona: Selecta, p. 215. 

GOMIS I MESTRES, Cels (c. 1915). Geografia General de Catalunya. Província de Barcelona. 
Barcelona: Casa Editorial Alberto Martín, p. 93. 

GRAUPERA I GRAUPERA, Joaquim (2003). “L’organització de l’espai i models de poblament del Baix 
Maresme durant l’Edat Mitjana”. Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Mataró: 
Grup d’Història del Casal. 

IGLÉSIES I FORT, Josep (1971). La població del Maresme a la llum dels censos generals. Mataró: 
Caixa d’Estalvis Laietana. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1922). CUALL 62746. Itinerario de la línea de límite entre los 
términos de San Acisclo de Vallalta y de Vallgorguina. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1920). CUALL 60403. Itinerario de la línea de límite entre 
Arenys de Munt y San Acisclo de Vallalta. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1889). ACTLL 2080492. Acta de deslinde y amojonamiento del 
termino municipal de Olcinellas y Vilardell. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=588585


Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 84] 

 

 

 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1889). ACTLL 2080621. Acta de deslinde y amojonamiento del 
termino municipal de San Acisclo de Vallalta. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1889). ACTLL 2080624. Acta del deslinde y amojonamiento del 
término municipal de San Acisclo de Vallalta. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO (1914). Mapa topográfico. Término municipal de San 
Acisclo de Vallalta. E: 1/25.000. 

LASSERRA, V. De (1911). Excursions curtes del Foix al Tordera i de la mar a les Serres Occidentals del 
Penedès, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Montseny i Montnegre. Barcelona: L’Avenç. 

LLOVERA I FONTANÉ, Josep (2001). “La masia: Ca l’Oller”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del 
Corredor, núm. 1. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 28. 

LLOBET, Salvador (1966). Montnegre. Coll Sa Creu - Hortsavinyà - Vall del Tordera - Fuirosos - 
Vallmanya - Montbrugós y Vall Alta. Mapa topográfico. Guía cartográfica. Excursiones - Turismo. 
Granollers: Editorial Alpina. 

LÓPEZ MIQUEL, Jordi (2002). Sostres comarcals de Catalunya. Excursions als cims més alts de les 41 
comarques. Valls: Cossetània Edicions, p. 96-99. 

LUNA I TOMÀS, Gonçal (2005). Parc del Montnegre i el Corredor. Barcelona: Diputació de Barcelona. 

MADOZ IBÁÑEZ, Pascual (1849). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Vol. XV. Madrid: Imprenta del Diccionario geográfico-estadístico-histórico, 
p. 655. 

MALLORQUÍ GARCIA, Elvis (2011). Parròquia i societat rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV. 
Barcelona: Fundació Noguera. 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1920). Costumari català. Usos i costums de bon pagès sobre 
boscos i arbredes. Barcelona: Oficina d’Estudis Jurídics, p. 80-88. 

MARQUÈS, G. (1984). “La indústria del carbó. Els carboners, un vell ofici”. Montnegre. 5a Ronda 
Vallesana. Sabadell: UES, p. 78-81. 

MAS, Xavier (2001). “Camins del temps d’anar a peu: de Canet a Vallgorguina per Pedracastell, Sant 
Iscle, Can Bruguera i Can Paraire”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 2. Sant 
Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 37-43. 

MATEU I LLEVADOT, Xavier (2006). “L’ordenació i gestió forestal al Montnegre i Corredor”. L’Aulet. 
La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 6. Sant Celoni: Associació de Propietaris del 
Montnegre i Corredor, p. 12-13. 

MESTRES I OÑÓS, APEL·LES (1933). Llegendes i tradicions del Montseny. Barcelona: Salvador 
Bonavia Llibreter, p. 69-71. 

MINGUELL I GARRIGA, Jaume (2006). “Una mirada forestal als boscos del Montnegre i del 
Corredor”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 6. Sant Celoni: Associació de 
Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 6-11. 

MONTSERRAT RECODER, Pere (2014). “Les muntanyes del Maresme a mitjan segle XX. Una visió 
ecobotànica”. L’Atzavara, núm. 24. Mataró: Mataró: Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del 
Museu de Mataró, p. 5-70. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 85] 

 

 

 
MUNDET JULIOL, Roser i TUSELL ARMENGOL, Josep M. (2013). “Disponibilitat de biomassa forestal i 
demanda energètica al Montnegre i el Corredor”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, 
núm. 13. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 2-12. 

NADAL, Francesc; URTEAGA, Luis, i MURO, José Ignacio (2006). El territori dels geòmetres. 
Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895). Barcelona: 
Diputació de Barcelona, p. 205-206. 

NAVAS FERRER, Teresa (2007). Història de les carreteres del territori de Barcelona. Barcelona: 
Diputació de Barcelona, p. 149, 153 i 155. 

OLESTI VILA, Oriol (1995). El territori del Maresme en època republicana (s. III -I a. C.). Estudi 
d'Arqueomorfologia i Història. Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana. 

ORÚS I AGUILAR, Enric (2007). “Faig del coll de Basses”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del 
Corredor, núm. 7. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 29. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M.; PINTÓ FUSALBA, Josep, i ROMO DÍAZ, Àngel (2019). “Els arbres es- 
pontanis del Montnegre i el Corredor”. III Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor. Mono- 
grafies, 32. Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 105-110. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M., i BOCCIO, Maravillas (2015). “El paisatge de la riera de Vallalta i de 
Sant Pol: plàtans i canyes”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 12. Sant Celoni: 
Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 17-24. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M; PANNON, Josep i SÁNCHEZ-CAMACHO, Oliver (2012). “No tot serà 
bosc en el Montnegre i Corredor”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 12. Sant 
Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 31-34. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M. (2003). “El cicle de l’aigua al Montnegre i el Corredor”. L’Aulet. La 
revista del Montnegre i del Corredor, núm. 4. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i 
Corredor, p. 2-9. 

PARERA I CUSÍ, Lluís (2002). La Inquisició a Sant Cebrià: narracions vora el foc. Canet de Mar: 
Edicions els 2 pins. 

PARRÒQUIA DE SANT ISCLE DE VALLALTA (1990). 900 anys. 1090-1990. Sant Iscle de Vallalta. 

PASCUAL GUASCH, Ricard (1988). La piedra con «cúpulas» del Pla de Forcs (Sant Iscle de Vallalta, 
Maresme, Barcelona). Barcelona: Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, p. 
445-453. 

PINEDA, Ll. i TIÓ, P. (1979). “Masies del Maresme. Can Pona”. Cingles, núm. 41. Mataró: Agrupació 
Científico-Excursionista de Mataró. 

PINEDA, Ll. i TIÓ, P. (1979). “Masies del Maresme. Can Jaumet dels Crestats”. Cingles, núm. 38. 
Mataró: Agrupació Científico-Excursionista de Mataró. 

PONS I GURI, Josep M. (2006). Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. IV. Barcelona: 
Fundació Noguera, p. 125-129. 

PONS I GURI, Josep M (1989). Diplomatari del monestir de Sant Pol de Mar (segles X-XII). Barcelona: 
Fundació Noguera. 

PONS I GURI, Josep M (1989). Els rèdits d'un monestir cartoixà (segles XIII-XIV). Sant Pol de Mar. 
Barcelona: Fundació Noguera. 

https://dibapn.orex.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19911&query_desc=an%3A3455


Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 86] 

 

 

 
PONS I GURI, Josep M (1984). El cartoral de Santa Maria de Roca Rossa. Barcelona: Fundació 
Noguera. 

PONS I GURI, Josep M (1984). Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

PONS, Josep M. i RODRÍGUEZ, Jesús (2001). Els noms de lloc a l’Alt Maresme dels segles IX-XII. 
Antics termes de Montpalau, Palafolls i Tordera. Arenys de Mar: Els llibres del Set-Ciències. 

PORTALS, Joan (1998). El Montnegre, una història de mil anys. Arenys de Mar: Els llibres del Set- 
ciències. 

PUIGHERMANAL OLLER, Josep (2001). “Retrobant Dones d’Aigua. Entrevista a Jaume 
Fuster”. Santiscle, revista d’informació local, núm. 3, juny 2001. Sant Iscle de Vallalta: Ajuntament 
de Sant Iscle de Vallalta, p. 13-15. 

PUIGHERMANAL OLLER, Josep (2000). “Entrevista als vinaters isclencs. El sabor perdut de Sant Iscle 
de Vallalta”. Santiscle, revista d’informació local, núm. 2, desembre 2000. Sant Iscle de Vallalta: 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, p. 12-13. 

PUJOL VILASECA, Joan (2007). “De la teuleria a la bòbila”. L’Erol, núm. 92. Berga: Àmbit de 
Recerques del Berguedà, p. 26-28. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2011). “Els forns de rajoleria”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del 
Corredor, núm. 11. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 44-45. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2011). Piles i súties. Recull de la memòria oral del Montnegre (III). 
Capellades: Daniel Rangil. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2009). Vògits, modolons i desfedors. Recull de la memòria oral del 
Montnegre (II). Capellades: Daniel Rangil. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2008). Històries i llegendes de l’any vuit. Recull de la memòria oral del 
Montnegre (I). Capellades: Daniel Rangil. 

RIERA, Joan Manuel (2013). “Els boscos del Maresme”. L’Atzavara, núm. 22. Mataró: Butlletí de la 
Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, p. 5-14. 

RIERA I IBERN, Salvador (2006). “De Sant Iscle de Vallalta a la Telefonista”. L’Aulet. La revista del 
Montnegre i del Corredor, núm. 6. Sant Celoni: Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, 
p. 44-47 

RIERA I IBERN, Salvador (1992). El triangle Montseny-Corredor-Montnegre. Quadern de caça. Sant 
Celoni: Coop. Sant Celoni. 

ROMA, Josefina (2016). “L’Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Tomàs Carreras i Artau i Josep 
M. Batista i Roca”. Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 41, p. 56-66. 

SABATER, Francesc et al. (2015). “Caracterització hidrogeoquímica de les fonts de la Serralada 
Litoral Central en relació a la litologia i als factors ambientals”. L’Atzavara, núm. 25. Mataró: Butlletí 
de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, p. 93-104. 

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2014). “Sant Pere de Romaguera, un punt estratègic per a la interpretació de 
la història de Canet”. El Sot de l’Aubó, núm. 48. Canet de Mar: Centre d’Estudis Canetencs, p. 3-10. 

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2008). “Ricard de Capmany i Roura (1871-1947). La passió romàntica per l’art 
medieval”. El Sot de l’Aubó, núm. 26. Canet de Mar: Centre d’Estudis Canetencs, p. 8. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 87] 

 

 

 
SALICRÚ I PLANS, Joan (1992). L’avi Joan. Vallgorguina: Associació Cultural Vallgorguina. 

SALICRÚ I PUIG, Manuel (1989). “La casa de cós de Mataró”. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 
núm. 35. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria, p. 10-30. 

“Sant Iscle recupera alguna de les seves danses tradicionals”. L’Eixida, revista independent 
d’informació local, núm. 2, agost 1997. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, p. 9-10. 

SERRA VILARÓ, Joan (1927). La civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. 
Solsona: Museu Arqueològic Diocesà. 

SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier (2017). “Masos, pobles, vilanoves i marines: la xarxa de poblament 
als termes de Palafolls i Montpalau al segle XV”. El s. XV, temps de canvis i incerteses. Actes del 
Simposi in Maritima. Vilassar de Dalt: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, p. 55-78. 

SOLÉ I SABATÉ, Josep M. i VILLARROYA I FONT, Joan (1983). La repressió a la comarca del Maresme 
(1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

SUBIÑÀ COLL, Enric (2017). “El Maresme al s. XV. Un segles de canvis”. El s. XV, temps de canvis i 
incerteses. Actes del Simposi in Maritima. Vilassar de Dalt: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, p. 37- 
54. 

SUBIÑÀ COLL, Enric (2015). El Maresme medieval. Exemples concrets de comunitats pageses. Tesi 
doctoral. Universitat de Barcelona. 

TINOCO DÍAZ, J. Fernando; JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Pablo, i LOSADA FERNÁNDEZ, Carmen (2018). 
“Recuperació, catalogació i digitalització de la documentació de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de 
Catalunya”. Ítem, núm. 64. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, p. 107-124. 

TIÓ, P. (1984). “Masies del Maresme. Veïnat de Cal Paraire”. Cingles, núm. 51. Mataró: Agrupació 
Científico-Excursionista de Mataró. 

TORRENT, Pilar (1994). “La immigració occitana a Arenys de Munt (1566-1700)”. Arennios, núm. 25. 
Arenys de Munt, p. 22-23. 

TURON GINESTA, Susanna (1998). “Les feines del bosc, oficis de museu”. L’Eixida, , revista 
independent d’informació local, núm. 4, octubre 1998. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins. 

TURON, Susanna (1998). “Sant Iscle/Canet (1599-1999): 400 anys d’independència”. L’Eixida, revis- 
ta independent d’informació local, núm. 3, febrer 1998. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, p. 15-16. 

TURON, Susanna (1997). “L’església dins la història del nostre poble”. L’Eixida, revista independent 
d’informació local, núm. 1, gener 1997. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, p. 15-16. 

TURON, Susanna (1996). “La tradició del pessebre a Sant Iscle”. L’Eixida, revista independent 
d’informació local, núm. 1, gener 1997 Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, p. 12-13. 

TURRÓ I MARTÍNEZ, Antoni (1976). El paper moneda de Guerra del Maresme (1936-1939). Mataró: 
Caixa d’Estalvis Laietana. 

TUSELL ARMENGOL, Josep M. (2003). “La gestió forestal dels boscos de ribera al Montnegre i el 
Corredor”. L’Aulet. La revista del Montnegre i del Corredor, núm. 4. Sant Celoni: Associació de 
Propietaris del Montnegre i Corredor, p. 10-17. 



Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 88] 

 

 

 
ZARAGOZA I PASCUAL, Ernest (2006) “Sant Esteve d’Olzinelles i Sant Llorenç de Vilardell: Història de 
dues petites parròquies mil·lenàries del Montnegre”. Analecta Sacra Tarraconensia, 78-79. 
Barcelona: Balmesiana. 

VERDURA PERA, Jaume (1967). “Can Palau”. Programa de Festa Major. Sant Iscle de Vallalta: 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

VERDURA PERA, Joan (1950). “Una leyenda: les Dones d’Aigua”. Programa de Festa Major. Sant 
Iscle de Vallalta: Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 

VERDURA, Matilde (1980-1981). “Història”. La Roca Caganera, núm. 1-3. Sant Iscle de Vallalta: Grup 
Isclenc. 

VERDURA, Matilde; FIDEL, Cristina i ESPERALBA, Jordi (2010). La cova màgica del sot de Bisarós. La 
Vallalta: Col·lecció Una rierada de contes, núm. 5. 

 

a. Webs consultats 

ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA (2019). Arxius parroquials. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/parroquies.html. 

 

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (2019). Fons fotogràfic Salvany. Pontet sobre la riera de Sant Iscle de 
Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des de 
http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/bcsalvany/id/3751. 

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (2019). Fons fotogràfic Salvany. Riera i església de Sant Iscle de 
Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des de 
http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/bcsalvany/id/3798. 

CARRERAS I ARTAU, Tomàs (2019). Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Recuperación y 
descripción de material gráfico. Cuadernos de fotografías y libro de registro. Consultat 20 maig 
2019, des de http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1480939214517/1/LOG_0000/. 

CARRERAS I ARTAU, Tomàs (2019). Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Recuperación y 
descripción de material gráfico. Fotografías. Consultat 20 maig 2019, des de 
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1443610072191/1/LOG_0000/. 

CARRERAS I ARTAU, Tomàs (2019). Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya. Recuperación y 
descripción de material gráfico. Postales. Consultat 20 maig 2019, des de 
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1480592971210/0/. 

CARRERAS I ARTAU, Tomàs (2019). El ball de bastons de Sant Iscle de Vallalta [fotografies I a IX]. 
Consultat 20 maig 2019, des de 
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/piresolver?id=CSICAR000112866. 

CASTELLS, Joaquim. San Acisclo de Vallalta, en la Dona d’aigua. Fotografia 14 x 9 cm. Consultat 20 
maig 2019, des de https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-iscla-vallalta-domma- 
daigua-post-fotgr-joaquin-castells-fotgr-1919-14x9-cm~x29210786. 

Diada màgica de la maduixa i del vi. Sant Iscle de Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://www.facebook.com/Diada-màgica-de-la-maduixa-i-del-vi-Sant-Iscle-de-Vallalta- 
426350484160468/. 

https://www.arxiuadg.org/index.php/arxius/parroquies.html
http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/bcsalvany/id/3751
http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/bcsalvany/id/3798
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1480939214517/1/LOG_0000/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1443610072191/1/LOG_0000/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/toc/CSIC1480592971210/0/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/piresolver?id=CSICAR000112866
https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-iscla-vallalta-domma-daigua-post-fotgr-joaquin-castells-fotgr-1919-14x9-cm%7Ex29210786
https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/sant-iscla-vallalta-domma-daigua-post-fotgr-joaquin-castells-fotgr-1919-14x9-cm%7Ex29210786
https://www.facebook.com/Diada-m%C3%83%C2%A0gica-de-la-maduixa-i-del-vi-Sant-Iscle-de-Vallalta-426350484160468/
https://www.facebook.com/Diada-m%C3%83%C2%A0gica-de-la-maduixa-i-del-vi-Sant-Iscle-de-Vallalta-426350484160468/


Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 89] 

 

 

 
FÁBREGAS, Mar (2018). Acompanyament al procés participatiu d’informació sobre  el 
desenvolupament de la modificació en curs del planejament Parc del Montnegre i el Corredor. 
Informe resum. Sessió informativa de Sant Iscle de Vallalta (25 d’octubre de 2018). Consultat 20 
maig    2019,    des   de 
https://parcs.diba.cat/documents/202412/211864862/02_20181025_Sant_Iscle.pdf/14ee61ff- 
9362-4529-a4ff-20999d8961a7. 

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (2019). GR-83. Consultat 20 maig 2019, 
des de http://senders.feec.cat/gr-83/gr-83-etapa-2. 

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (2019). SL-C 105. Consultat 20 maig 2019, 
des de http://senders.feec.cat/sl-c-105-g358/sl-c-105. 

Festa del bolet. Sant Iscle de Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://www.facebook.com/festadelbolet/. 

Llibre del Sindicat Remença de 1448. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_remences.php 

Macarronada. Sant Iscle de Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://www.facebook.com/Macarronada2013/. 

NATURA LOCAL (2019). Pla de Forcs per la serra. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes- 
senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pla-de-forcs-la-serra. 

NATURA LOCAL (2019). Pujada a la Creu de Canet. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes- 
senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pujada-la-creu-de-canet. 

NATURA LOCAL (2019). Ruta pel sot d’Oradella. Consultat 20 maig 2019, des de 
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes- 
senderisme-arenys-de-munt/ruta-pel-sot-doradella. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M. (2019). La vegetació del Montnegre i el Corredor. Consultat 20 maig 
2019, des de https://parcs.diba.cat/documents/202412/202534/p05d062.pdf. 

RANGIL I BRUNET, Daniel (2017). Llegendes d’invasors a Sant Iscle. Consultat 20 maig 2019, des de 
http://mitologiacatalans.blogspot.com/2017/10/llegendes-dinvasors-sant-iscle.html 

ROCAFIGUERA, Anna (2017). Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta. Consultat 20 maig 2019, des 
de http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-iscle-de-vallalta. 

 
 

http://aca.gencat.cat 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat 

http://bdh.bne.es/ 

http://cartotecadigital.icc.cat 

http://www.coac.net 

http://www.ccmaresme.cat 

https://ccuc.csuc.cat 

https://parcs.diba.cat/documents/202412/211864862/02_20181025_Sant_Iscle.pdf/14ee61ff-9362-4529-a4ff-20999d8961a7
https://parcs.diba.cat/documents/202412/211864862/02_20181025_Sant_Iscle.pdf/14ee61ff-9362-4529-a4ff-20999d8961a7
http://senders.feec.cat/gr-83/gr-83-etapa-2
http://senders.feec.cat/sl-c-105-g358/sl-c-105
https://www.facebook.com/festadelbolet/
http://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_remences.php
https://www.facebook.com/Macarronada2013/
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pla-de-forcs-la-serra
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pla-de-forcs-la-serra
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pujada-la-creu-de-canet
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-sant-iscle-de-vallalta/pujada-la-creu-de-canet
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-arenys-de-munt/ruta-pel-sot-doradella
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-arenys-de-munt/ruta-pel-sot-doradella
https://parcs.diba.cat/documents/202412/202534/p05d062.pdf
http://mitologiacatalans.blogspot.com/2017/10/llegendes-dinvasors-sant-iscle.html
http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-iscle-de-vallalta
http://aca.gencat.cat/
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
http://bdh.bne.es/
http://cartotecadigital.icc.cat/
http://www.coac.net/
http://www.ccmaresme.cat/
https://ccuc.csuc.cat/


Mapa del Patrimoni Cultural 

Sant Iscle de Vallalta, El Maresme 

Memòria tècnica [p. 90] 

 

 

 
http://www.cultura.gencat.net/invarquit/cerca/asp 

https://www.diba.cat 

http://www.enciclopedia.cat 

https://gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742 

https://www.google.com/maps 

http://icc.cat/vissir3/ 

http://www.idescat.cat 

http://invarque.cultura.gencat.cat/ 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/bcsalvany 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecemc 

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/mapagrimens 

https://montnegrecorredor.org 

https://parcs.diba.cat 

http://www.poblesdecatalunya.cat 

http://www.santiscle.cat 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/# 

http://www.cultura.gencat.net/invarquit/cerca/asp
https://www.diba.cat/
http://www.enciclopedia.cat/
https://gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742
https://www.google.com/maps
http://icc.cat/vissir3/
http://www.idescat.cat/
http://invarque.cultura.gencat.cat/
http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca
http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/bcsalvany
http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecemc
http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/mapagrimens
https://montnegrecorredor.org/
https://parcs.diba.cat/
http://www.poblesdecatalunya.cat/
http://www.santiscle.cat/
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Comte d’Urgell, 187 
Edifici del Rellotge 
08036 Barcelona 
Tel. 934 022 566 
Fax 934 022 825 
o.patrimonic@diba.cat 
www.diba.cat/opc 

mailto:o.patrimonic@diba.cat
http://www.diba.cat/opc

	1. FITXA TÈCNICA
	2. PRESENTACIÓ
	3. AGRAÏMENTS
	4. METODOLOGIA
	4.2. Processos de treball
	Treball de camp
	Treball de gabinet

	5. MARC TERRITORIAL
	5.1. El medi físic
	5.2. Síntesi històrica i activitat econòmica
	5.3. Escut municipal i toponímia local
	6. RESULTATS DE L’ESTUDI
	6.2. Elements inventariats
	6.3. Elements no inventariats
	7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FIXATS
	Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
	Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
	Altres figures de protecció
	a. Webs consultats




