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1. DEFINICIÓ, METODOLOGIA I CRITERIS DE REALITZACIÓ DE 
L’INVENTARI. 

El treball present ha estat realitzat per l’equip tècnic de Tríade scp. El 

període de recollida de dades de camp s’ha dut a terme entre els mesos de 

novembre del 2000 i gener del 2001. 

Al gener del 2007, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural, s’ha fet una 

revisió de la base de dades en la que s’han afegit algunes fitxes i modificat 

d’altres, la informació de les mateixes ha estat facilitada per l’Ajuntament. A 

la memòria només s’ha revisat la part pertanyent a la valoració estadística 

de l’inventari i l’estat del patrimoni inventariat, és a dir els punt 2 i 3.1. 

Aquest inventari ha estat realitzat per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona, institució que d’aquesta manera va 

respondre a la petició feta per l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 

per tal d’elaborar l’inventari del patrimoni cultural i natural del municipi. 

La presentació del treball es fa tant en suport paper com en suport cd-rom.  

L’inventari ha suposat un recull sistemàtic de tot allò que engloba el 

patrimoni: elements materials o immaterials del passat més remot o més 

recent. No obstant això, l’inventari no s’ha de concebre com un catàleg 

general d’elements patrimonials definitiu i absolut, sinó com una base de 

dades sobre patrimoni. Una base que és bàsica i imprescindible com a 

punt de partida per la gestió integral del patrimoni : recerca i documentació, 

conservació i restitució, i difusió.  

L’inventari per tant, ha de ser una eina que pugui créixer i modificar-se. Els 

avenços en l’estat del coneixement dels elements patrimonials coneguts, la 

incorporació de nous elements no detectats o les noves aportacions 

derivades d’un canvi de criteri per assolir nous objectius, permetran que 

l’inventari sigui una eina bàsica i eficaç per obrir línies de treball més 

elaborades.    
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L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i documentació 

dels elements patrimonials del municipi per tal de crear l’inventari. Els 

criteris bàsics per aconseguir aquesta finalitat són els derivats de les 

prescripcions tècniques per a la realització d’inventaris de patrimoni local 

desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. 

Aquest inventari ha tingut en compte la diversitat dels element que en 

formen part pel que fa a la tipologia. A més, sempre que ha estat possible 

s’ha procurat la individualització dels elements encara que formin part d’un 

conjunt també fitxat com a tal. La exhaustivitat de la recollida es present 

sempre en totes les tipologies detectades a Sant Cugat, ja que aquest 

criteri forma part intrinseca del concepte d’inventari. 

La metodologia del treball es pot resumir en els següents passos: 

El punt de partida foren la consulta dels inventaris dels béns patrimonials 

de la Generalitat de Catalunya (l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del 

Servei de Patrimoni Arquitectònic, any 1986, i la Carta Arqueològica de 

Catalunya del Servei de Patrimoni Arqueològic, any 1991). També vam 

estudiar l’Inventari d’immobles d’interès arquitectònic de propietat municipal 

del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. 

A més, es van fer una sèrie de consultes puntuals en centres de 

documentació. Cal citar especialment els arxius de les diferents seccions 

del Museu de Vilafranca - Museu del Vi,  l’arxiu històric de l’Alt Penedès, 

l’arxiu d’imatge i so de Vilafranca de Penedès, i el Centre de Cultura 

Tradicional i Popular.  

Paral·lelament, férem un buidatge bibliogràfic i de documentació 

cartogràfica, el resultat del qual es va convertir juntament amb el material 

descrit anteriorment, en una una primera llista d’elements patrimonials. 
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El pas següent fou la convocatòria d’una reunió per part de l’Ajuntament i a 

petició de TRÍADE. En aquesta es van donar cita, a part dels responsables 

municipals, alguns estudiosos de la història local i les entitats 

representatives de la vida cultural de Sant Cugat Sesgarrigues. La reunió 

va servir per explicar a tots ells el que pretenia aquesta feina i a la vegada 

per demanar la col·laboració a l’hora d’engegar el treball. Cal esmentar la 

bona disposició de la majoria de persones, de l’ajuntament i de les entitats 

de Sant Cugat davant de la iniciativa que suposa una feina com aquesta. 

Les aportacions, observacions, suggerències i correccions al llarg de tot el 

procés d’elaboració de l’inventari per part de tots els agents citats han estat 

positives i enriquidores pel treball. 

Vam proposar a l’Ajuntament l’enviament d’una carta a totes les llars de 

Sant Cugat per tal de donar publicitat de l’estudi i demanar la col·laboració 

dels veïns, cosa que es va fer amb total diligència.  

A partir d’aquest moment, vàrem començar amb les sortides al camp per 

zones, modificant sobre la marxa la informació quan s’escaia i ampliant la 

nostra llista amb nous elements d’interès. A mesura que sortíem també 

visitàvem els propietaris i responsables d’alguns immobles, fet que ens ha 

permès recollir dades de primera mà. També vam mantenir entrevistes 

amb persones que han fet tasques importants en el desenvolupament 

cultural del municipi en els últims anys. Seria llarg citar a tothom, valguin 

com a exemples les persones d’Antoni Margarit Tayà, rector de la 

parròquia; n’Antoni Miret, president d’honor de la Societat Coral El Raïm; o 

el sr. Jaume Arall, responsable de la Col·lecció Local de Sant Cugat. Amb 

tots ells, vam mantenir durant tot el temps en què es va perllongar el 

projecte, un procés de consultes constant fins que vam perfilar 

definitivament el contingut de cadascuna de les fitxes de l’inventari. 

Per últim quedava la feina del “volcat” d’informació a la base de dades 

informàtica i la redacció de cadascuna de les fitxes amb tot el volum 
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d’informació obtingut de les fonts esmentades. Un cop acabat el procés, 

procedíren a la valoració global del patrimoni de Sant Cugat per tal de 

proposar una sèrie de mesures, suggerències i reflexions entorn al tema. 

Tot plegat reflectit a continuació en aquesta memòria. 

1.1.  Comentaris dels camps de la fitxa 

La diversitat de conceptes i la objectivitat que cal tenir en compte a l’hora 

de referenciar els diferents elements, ens ha portat a establir una sèrie de 

pautes: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

En el camp ubicació fem una descripció somera del context de la situació, 

mentre que en el camp de l’emplaçament expliquem com arribar-hi. 

A l’apartat d’observacions de cadascuna de les fitxes, a part d’aquella 

informació que hem considerat important i que no té cabuda en cap altre 

camp, hi hem afegit la referència de la base cartogràfica a escala 1: 5.000, 

on està ubicat l’element patrimonial al que fa referència la fitxa. 

Pel que fa a la fotografia, hem referenciat a la fitxa el número de negatiu i el 

dels clixés corresponents.  

Dintre del camp que fa referència al tipus d’accés als elements 

patrimonials, han estat inventariats com d’accés restringits aquells elements 

que per ser de propietat privada no estan a l’abast de tothom en qualsevol 

moment. 
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2. RESULTAT DE L’INVENTARI 

L’inventari consta de 80 fitxes. En les pàgines següents apareixen els llistat 

dels elements inventariats. La primera llista està ordenada atenent a l’àmbit 

i la tipologia de l’element fitxat, la segona per ordre numéric tal i com 

apareixen a la base de dades. 
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Les gràfiques que mostrem a continuació reflecteixen la varietat dels 

elements patrimonials de Sant Cugat Sesgarrigues pel que fa a l’àmbit i a 

la tipologia. També informen sobre la titularitat  de l’element i el seu grau 

de conservació. 

ÀMBITS DE PATRIMONI

45%

38%

8%
5% 4%

Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni documental
Patrimoni immaterial
Patrimoni natural

 

Com es pot comprovar, la majoria d’elements inventariats es reparteixen 

entre el patrimoni immoble i moble, tots dos suposen el 83 % dels elements 

patrimonials fitxats. La resta d’àmbits estudiats només suposen un 17 % 

dels béns. 

TIPOLOGIA DEL PATRIMONI

21%

1%

14%

10%
32%

5%

4%
3%

1%1%4% 4% Edificis
Conjunt arquitectònic
Element arquitectònic
Jaciment arqueològic
Objectes
Col·leccions
Fons d'imatges
Fons documental
Fons bibliogràfic
Manifestacions festives
Música i dansa
Zones d'interès natural

- 6  - 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI LOCAL DE SANT CUGAT SESGARRIGUES      

Quan aquest anàlisis es fa sobre la tipologia, s’observa un predomini dels 

objectes (32 %), seguit a molts punts de diferència pels edificis i els 

elements arquitectònics (21 % i 14 %, respectivament). La resta de 

tipologies recullen pocs elements. Totes les tipologies tenen 

represesentació exceptuant les tècniques tradicionals, de les que no s’ha 

trobat cap element rellevant. 

TITULARITAT DEL PATRIMONI

55%

14%

31% Privada

Pública

Sense titularitat o no
determinada

 

Pel que fa a la titularitat de la propietat, la gràfica mostra com el 

percentatge més gran de béns patrimonials són de propietat privada (55%). 

La majoria de béns patrimonials mobles i immobles són privats. Només un 

14 % són béns públics. S’observarà que el béns sense titularitat 

(bàsicament el patrimoni immaterial) i els que no la tenen determinada 

suposen un percentatge significatiu (31 %). Aquest fet es deu a que un 

element específic del patrimoni de Sant Cugat, la Col·lecció de Sant Cugat 

(fitxa 66), està formada per béns mobles donats per privats ubicats en un 

edifici públic. Ha resultat impossible discernir la propietat de cadascun dels 

elements fitxats de la col·lecció, cosa que ha suposat un augment 

important d’aquest grup.  
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

67%

26%

7%

Bò
Regular
Dolent

 

L’estat de conservació del Patrimoni de Sant Cugat Sesgarrigues és 

clarament positiu. Tal com mostra la gràfica, només un 7 % dels elements 

inventariats corren un perill important.  

Aquests percentatges lluny d’incitar a una posició acomodatícia, haurien de 

servir per orientar els esforços en reflexió i recursos que evitin que els 

elements ara considerats en la categoría de conservació regular, passin a 

engrandir el grup dels considerats dolents. Resulta evident assenyalar que 

el temps és un factor vital per tal d’aturar el deteriorament de la manera 

més eficaç possible. S’observarà que en moltes fitxes s’aconsellen 

conservacions preventives i tasques de restauració. En el cas concret dels 

jaciments arqueològics, la tasca és més de control de l’espai que ocupen, 

ja que a vegades estan localitzats de manera indefinida i poden ser 

afectats per actuacions fetes a l’àrea que els envolta. 

 

Tot i que en les properes pàgines hi ha informació de les cronologies o 

datacions dels elements patrimonials de cada tipologia, acabarem aquesta 

anàlisi formal fem una valoració global a propòsit del tema. De manera 

general, poden resumir-ho comentant que la majoria dels elements 

patrimonials inventariats tenen el seu origen als segles XIX i XX. Aquesta 

informació s’ha d’ultilitzar només indicativament i de manera matitzada, ja 

que en un municipi mil·lenari com Sant Cugat hi ha hagut elements 
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originals d’un moment donat que han tingut continuïtat en el temps, 

evidentment amb remodelacions, i això fa que siguin molt difícil de datar. 

Els  jaciments arqueològics de Sant Cugat ens porten fins a èpoques 

prehistòriques i ibero – romanes. Els elements medievals relacionats amb 

el naixement de Sant Cugat estan presents entre el patrimoni del poble. A 

partir d’aquí ens trobem amb un grup d’elements, bàsicament immobles, 

dels segles XVI, XVII i XVIII, però sobretot i com és normal, amb els 

elements del segle XIX i XX. 
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3. L’ESTAT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL A SANT CUGAT 
SESGARRIGUES. 

A continuació descrivim de manera abreujada el resultat de l’inventari, 

destacant les característiques més destacades dels béns patrimonials de 

cadascuna de les tipologies localitzades al municipi. 

 

3.1. PATRIMONI IMMOBLE 

3.1.1. Edificis: Sota aquesta tipologia s’han inventariat 17 elements. 

D’aquests en destacaríem dos: Cal Suriol de Dalt (fitxa 3) i la Casa del Pont 

(fitxa 16). Les dos  masies són més que centenàries. La resta d’edificis que 

s’han inventariat n’hi alguns situats fora del nucli de població, tot i que la 

majoria estan situats bàsicament en el nucli històric, al voltant de la plaça de 

l’església o als límits històrics del nucli (La Serra i la Torre). Alguns d’ells han 

integrat elements medievals en la seva edificació, com Cal Peretes (fitxa 6), la 

Rectoria (fitxa 4) o l’església (fitxa 1). Cal valorar negativament la desaparició 

de l’edifici de Ca l’Esquerrà (fitxa 7), que situat al centre històric del poble, va 

ser enderrocat tot i estar citat a l’inventari de patrimoni arquitectònic publicat 

per la Generalitat l’any 1986. La Cooperativa del pa (fitxa 14) i la Sala (fitxa 15) 

són dos edificis que van pertànyer al Sindicat Agrícola Cooperatiu de Sant 

Cugat Sesgarrigues fins a la guerra civil. Aquests elements són percebuts per 

una part de la població com un signe de la vitalitat resultat de la inquietud 

cultural del poble de començament del segle XX. En la construcció dels edificis 

vam participar físicament moltes famílies del poble, per això també es 

considerat  com un símbol de l’esforç, de l’entusiame i de les penúries de 

moltes persones que van fer possible els anys de vida i activitat de la popular 

Cooperativa. Són elements identitaris de la memòria col·lectiva de Sant Cugat.  

Els edificis de l’Ajuntament (fitxa 8) i Cal Morero (fitxa 5) destaquen per la 

composició de les seves façanes, d’estil noucentista i modernista 

respectivament. 
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La Masia de la Serra (fitxa 12) i la Torre de Sant Cugat Sesgarrigues (fitxa 13) 

estan considerats com un patrimoni del poble amb innegables arrels 

històriques, el qual es relaciona fins i tot com a fonamental en el mateix origen 

de la població de Sant Cugat. Aquestes masies destaquen a més, per la 

quantitat d’elements patrimonials mobles que alberguen les seves parets. Són 

elements del patrimoni rural que expliquen aspectes funcionals de la vida 

rural tradicional de Sant Cugat. La Torre destaca per tenir un bon grau de 

conservació general de tots els annexes a la masia, com les quadres o el 

celler. Això el converteix en un element únic al poble. A més, les masies són 

interessants per l’interès estètic o arquitectònic de l’obra en si. 

Per últim, també hem volgut inventariar un edifici modern, les caves René 

Barbier (fitxa 68), que són les antigues caves Chandon, són un exemple 

d’edifici modern i funcional que ha estat resolt arquitectònicament i tècnicament 

conjugant la imatge i els sistemes tradicionals de les cooperatives catalanes 

amb les innovacions tecnològiques més avançades. Aquest fet li atorga un 

caràcter singular que no només el fa destacar al context del poble sinó a un 

nivell comarcal i supracomarcal. 

 

3.1.2. Conjunts arquitectònics: Entenem que el patrimoni immoble històric i 

artístic del poble no ha de ser només un conjunt de d’edificis aïllats sinó, 

sobretot, un medi ambient singular que testimoniï la seva identitat històrica i 

cultural a través de la relació dialèctica que es produeix entre tots els seus 

components. Aquesta reflexió justificaria la inclusió de la fitxa 10, edificis 

urbans de Sant Cugat Sesgarrigues, a l’inventari, tot i no que no es consideri 

metodològicament ortodoxe si atenem a la definició del que és la tipologia 

“Conjunt arquitectònic”. Es tracta d’una sèrie d’edificis que per les seves 

característiques potser no tenen prou caràcter per tal de ser destacats 

individualment. No obtant això, participen de la relació que descrivíem més 

amunt, augmentant l’atractiu global del centre urbà des de diferents punts de 

vista (història, arquitectura…). 
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3.1.3. Elements arquitectònics: Són onze els components d’aquesta 

categoría de patrimoni a Sant Cugat. La Creu de Massalliga (fitxa 17) podria 

ser un mil·liari romà, juntament amb la Creu del Padró (fitxa 18) són símbols 

apreciats per la població. Les restes de la muralla medieval (fitxa 11) 

representen l’últim testimoni que queda al poble del seu orígen  mil·lenari.  

Altres elements arquitectònics d’interès localitzats a Sant Cugat els trobem a 

les carrerades: camins ramaders centenaris per on els ramats feien la 

transhumància des dels Pirineus i altres muntanyes fins a la terra baixa o la 

marina i on els ramats tenien el dret de pas. Encara que han estat 

inventariades com elements arquitectònics, també podrien ser considerats 

elements naturals. Això és conseqüència de què tot i ser el producte de 

l’actuació humana, en algunes ocasions les carrerades han acabat 

convertint-se en els darrers passadissos verds enmig de l’asfat. Les 

carrerades que travessen Sant Cugat no són moltes (fitxes 20, 21, 30). Les 

dues més importants coincideixen amb els límits administratius del municipi. 

La tercera el travessa de sud a nord, traçant un itinerari atractiu des del punt 

de vista paisatgístic, tot i quedar tallada en diferents sectors i per diferents 

motius (fitxa 20). La carrerada de la Llacuna (fitxa 21), s’ha convertit en un 

camí important utilitzat pels habitants de Sant Cugat i els pobles veïns, que 

encara l’anomenen la Carrerada. Això ha significat paradoxalment, una 

pèrdua de la seva identitat original, ja que ha estat asfaltat i no hi ha cap 

indici ni senyal que recordi que és un dels camins més antics que es van 

obrir al Penedès. 

L’altra carrerada que travessa per l’extrem sud Sant Cugat, és una de les 

carrerades més grans del Penedès (fitxa 30), que travessa la muntanya de la 

Font del Cuscó, des d’on la panoràmica paisatgística de la Plana del 

Penedès és certament espectacular. 

Les barraques de la Font del Cuscó (fitxa 67) obertes d’una manera peculiar, 

dintre d’un marge de pedra, són elements arquitectònics que han estat 

inventariats per la seva originalitat i valor etnogràfic. També s’han recullit les 

ultimes sínies per extreure aigua que queden al municipi (fitxes 41 i 71), un 
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element molt comú en el passat al paisatge rural d’aquestes terres i que 

tendeix a la desaparició. 

També, dintre d’aquest apartat s’ha recollit el Forn de pa de la Cooperativa, 

part integrant de la Col·lecció local de Sant Cugat Sesgarrigues (fitxa 66). 

Per últim, s’han inclòs un element que forma part d’un edifici, en aquest cas 

la portalada d’entrada a la masia de Cal Rei Sec (fitxa 80). 

 

3.1.4. Jaciments arqueològics: Hi han localitzats fins aquest moment vuit 

jaciments arqueològics a Sant Cugat Sesgarrigues (fitxes 22 a 28). L’estat de 

coneixement actual de les troballes arqueològiques ens permeten parlar 

d’indicis de vida i d’ocupació d’aquest territori des de l’època neolítica - amb 

els jaciment del turó del pi de Cal Capellades (fitxa 27) - passant per l’edat 

del bronze, del ferro, els ibers, els romans - Cova del Pi d’en Barba (fitxa 25), 

Font del Cuscó (fitxa 26), Vinya del Peret Suriol (fitxa 24), Torrent de Sant 

Marçal (fitxa 28), i l’època medieval – una altra vegada la Font del Cuscó 

(fitxa 26) i l’Església de Sant Cugat Sesgarrigues (fitxa 23). No hi ha hagut 

masses excavacions arqueològiques, però les que s’han fet han donat uns 

resultats molt interessants (fitxes 23, 25, 28).  

Cal apuntar també el jaciment resultant de l’enderrocament de l’edifdici de Ca 

l’Esquerrà (fitxa 7). Els antecedents històrics que es recullen a la fitxa, fan 

pensar que el subsòl on es trobava assentada la casa sigui susceptible de 

contenir restes materials, raó per la qual s’ha afegit a la llista de jaciments 

arqueològics i s’ha aconsellat la prospecció del solar. 
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3.2. PATRIMONI MOBLE 

3.2.1. Objecte: Dintre d’aquesta tipologia s’han recollit, obres d’art (pintura, 

retaule, imatges religioses), maquinària i eines pròpies de l’activitat vinícola i 

d’altres que s’han considerat interessants per les raons que s’esmenten a 

cadascuna de les fitxes. Segurament sigui aquesta la tipologia més difícil 

d’acotar dintre d’un inventari, en el cas de Sant Cugat és aquesta tipologia la 

que recull un major nombre d’elements de totes (26 fitxes inventariades). Per 

garantitzar la representativitat i exhaustivitat de la recollida d’aquest tipus de 

patrimoni s’ha buscat l’equilibri entre elements etnogràfics, obres d’art i 

objectes originals. També s’ha procurat l’equilibri des del punt de vista que 

s’han fitxat objectes relacionats amb tots els immobles que han estat 

inventariats, tot i que el criteri de la importància relativa individual també s’ha 

tingut en compte.  

El resultat ha estat descobrir com els elements etnogràfics relacionats amb 

l’activitat agrària per excel·lència al llarg de la història de Sant Cugat: la 

vitivinicultura, són ben presents al poble. Després d’aquests, els elements 

relacionats amb la vida cotidiana a les llars, formen el grup més important. 

Les obres d’art més destacades les trobem relacionades directament amb 

l’església (fitxes 9, 31, 32, 33). La resta d’elements han estat destacats per la 

seva peculiaritat, originalitat o pel paper que han jugat dintre del context 

històric de Sant Cugat. 

 

3.2.2. Col·leccions: L’inventari recull quatre entrades d’aquesta tipologia. La 

més important pel nombre de peces que aglutina és la Col·lecció local de 

Sant Cugat Sesgarrigues (fitxa 66), coneguda com el Museu de Sant Cugat, 

tot i que des d’un punt de vista rigurós no es pot parlar de Museu, ja que ni el 

continent ni el contingut acompleixen tècnicament i legalment els requisits 

per utilitzar aquest nom. D’aquesta col·lecció cal destacar, a part del valor i 

interès etnogràfic que puguin tenir les peces (comentat a la pròpia fitxa i en 

fitxes directament relacionades amb la Col·lecció), la espontaneïtat amb la 

que es va formar a partir d’una inciativa d’uns quants veïns del poble. També 
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cal valorar que l’existència de la Col·lecció ha servit perquè es conservin, en 

el sentit de què no desaparegui, una part del patrimoni que acostuma a 

acabar arraconat a les golfes o simplement llençat a la brossa. 

Dues de les col·leccions fitxades formen part de la que acabem de descriure. 

S’ha cregut convenient fer-ho d’aquesta manera, ja que tenen prou entitat 

per si mateixes i destaquen dintre del conjunt. Aquestes són: la col·lecció 

d’eines agrícoles, de fuster i de bóter de Sant Cugat (fitxa 44) i la col·lecció 

de  màquines de cosir (fitxa 48). L’últim element recollit dintre d’aquesta 

tipologia és la col·lecció d’eines i màquines vitivinícoles de Chandon (fitxa 

69), que destaca pel seu bon grau de conservació, ja que les peces són 

restaurades sempre abans de ser exposades. 

 

3.3. PATRIMONI DOCUMENTAL 

3.3.1. Fons d’imatges: No s’han trobat fons importants pel que fa a la 

quantitat d’elements que recullen. No obstant això, s’han inventariat tres fons 

pel valor que tenen a l’hora d’il·lustrar alguns dels elements del patrimoni 

immoble del municipi. També són importants perquè en alguns casos 

aquestes fons poden anar creixent en el futur i han de ser la referència 

obligada on aportar aquelles imatges que es vagin trobant de Sant Cugat i a 

on anar a consultar-les per part de tothom que el necessiti. Des d’aquest 

punt de vista és important el fons d’imatges de l’arxiu comarcal (fitxa 19). 

El fons d’imatges del Servei arquitectònic (fitxa 35) recull un bon estudi 

fotogràfic d’elements relacionats amb l’església del poble. Per últim, el fons 

d’imatges de la Rectoria (fitxa 34), realitzat per Mn. Margarit, destaca 

significativament per l’aportació d’imatges d’activitats desenvolupades a la 

parròquia al llarg del segle XX. 

 

3.3.2. Fons documental: No s’han descobert aportacions significatives en 

aquesta tipologia, només s’han fitxat l’arxiu municipal i l’arxiu parroquial 

(fitxes 65 i 75 respectivament).  Aquests arxius s’han inventariat perquè són 
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fonts interessants des del punt de vista històric i cal conservar-los més que 

perquè tinguin algun valor afegit o extraordinari des d’altres punts de vista. 

 

3.3.3. Fons bibliogràfic: En aquest punt és especialment significativa per un 

poble com Sant Cugat, el fons bibliogràfic de la parròquia (fitxa 36). Aquest 

fons que funciona com a biblioteca, oberta al públic, destaca  tant per la 

quantitat com per la qualitat de les obres que conté.  

 

3.4. PATRIMONI IMMATERIAL 
 
3.4.1. Manifestacions festives: L’única referència inventariada ha estat la 

Festa Major (fitxa 38), que aglutina pràcticament els elements importants 

vius de música i dansa que mencionem a continuació. 

 
3.4.2. Música i dansa: Componen aquest apartat tres elements 

patrimonials. El ball Pla de Sant Cugat (fitxa 74), avui perdut, però amb un 

interès important en tant en quan va representar durant molt de temps una 

de les manifestacions tradicionals i populars més destacades de Sant Cugat. 

El Cant Coral i les caramelles (fitxa 73) i sobretot l’entitat que hi darrera, la 

coral el Raïm, són un exemple de dinamisme del patrimoni cultural viu. Des 

d’aquest punt de vista es pot afirmar que la vida associativa de Sant Cugat 

és sentida i viscuda amb força per la societat d’aquest poble, fet que 

constata la llarga vida d’aquesta entitat i altres exemples com el desaparegut 

síndicat agrícola cooperatiu. 

L’últim componen fitxat dintre d’aquesta tipologia és molt més jove, el Grup 

de Diables (fitxa 37), aparegut durant l’última dècada del segle XX, sembla 

estar prou  consolidat com per ser considerat un element de futur pel que fa 

al patrimoni immaterial viu.  
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3.5. PATRIMONI NATURAL 
3.5.1. Zones d’interès natural: Aquesta tipologia presenta un balanç 

pobre. El territori ocupat pel municipi de Sant Cugat Sesgarrigues està 

absolutament humanitzat. Com a zones d’interès natural s’han inventariat 

únicament la Font del Cuscó (fitxa 40) i el Torrent del Pont Gran i la Riera 

de Sant Marçal (fitxa 72). La Font de Cal Suriol (fitxa 39) ha estat 

inventariada. Malgrat que resulta evident la pèrdua de la font i del seu 

entorn natural, aquesta podria ser recuperable. 

La major part dels 6,29 quilòmetres quadrats de superfície del municipi 

estan urbanitzats o conreats bàsicament de vinya, i la part de muntanya 

amb massa forestal s’ha vist alterada per diferents impactes ambientals 

puntuals o històrics (incendis forestals recents i pressió humana constant). 

El fet que no s’hagin inventariat més zones d’interès natural o que el 

balanç en aquest apartat sigui pobre, tal com hem comentat, no vol dir el 

paisatge del territori de Sant Cugat Sesgarrigues no sigui interessant. La 

cultura es plasma també en les creacions de l’home sobre el territori, en les 

seves formes d’assentament configurades històricament. El territori on són 

patents les emprentes de l’activitat humana, suposa unes determinades 

manifestacions de cultura, en definitiva: patrimoni cultural per excel·lència. 

El paisatge de Sant Cugat Sesgarrigues sintetitza la forma que una 

comunitat ha donat a la seva terra. El paisatge natural és cultural, el 

paisatge natural de Sant Cugat és cultura del vi. 
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4. CLOENDA 

No volem deixar d’agrair a tota la gent del municipi de Sant Cugat 

Sesgarrigues que ens ha donat un cop de mà. Des de la bona predisposició 

del seu Ajuntament, la col.laboració dels masovers i propietaris de finques, fins 

a la gent que hem trobat treballant pels camps i ens han aclarit o mostrat 

alguna cosa. 
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