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1.

DEFINICIÓ, METODOLOGIA I CRITERIS DE REALITZACIÓ DEL MAPA DE

PATRIMONI.

Aquest treball ha estat realitzat per l’equip tècnic de TRÍADE, s.c.p. per encàrrec de
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquesta administració
dóna així resposta a la petició efectuada per l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès, la
qual té com a objectiu la confecció del mapa de patrimoni cultural del municipi.
La recollida de dades de camp s’ha portat a terme entre febrer i juliol de l’any 2008.
El mapa de patrimoni és un recull sistemàtic de totes les categories d’elements i béns
patrimonials, ja siguin materials o immaterials, mobles o immobles, documentals,
arqueològics, naturals, de cronologia recent o remota. Les dades resultants d’aquest
treball d’inventari es plasmen en una base de dades, que no és en cap cas un catàleg
general d’elements patrimonials definitiu i absolut, ans al contrari: el mapa de patrimoni
és una plataforma bàsica des de la qual promoure la gestió integral del patrimoni en
els seus tres grans punts principals: recerca, conservació i difusió.
Així, el mapa de patrimoni és una eina que pot ser modificada i augmentada, en la
mesura que l’estat del coneixement del patrimoni permeti incorporar elements
detectats en un futur, o bé a causa de canvis de criteri que permetin assolir nous
objectius. El mapa de patrimoni ha de ser, doncs, una eina que permeti obrir múltiples
línies de treball.
L’objectiu principal d’aquest treball ha estat la identificació i la documentació dels
elements patrimonials del municipi de Santa Fe per tal de crear el mapa de patrimoni.
Els criteris bàsics per aconseguir aquest objectiu són els derivats del plec de
prescripcions tècniques per a la realització De mapes de patrimoni cultural
desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Aquest mapa de patrimoni ha tingut en compte la diversitat dels elements que en formen
part pel que fa a la tipologia. L’exhaustivitat de la recollida de dades és present sempre
en totes les tipologies detectades a Santa Fe, ja que aquest criteri forma part intrínseca
del concepte de mapa de patrimoni.
La metodologia del treball ha estat la següent:
Com a punt de partida es van consultar els inventaris dels béns patrimonials de la
Generalitat de Catalunya: l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Servei del
Patrimoni Arquitectònic (1986) (IPA) , així com la Carta Arqueològica de Catalunya, del
Servei del Patrimoni Arqueològic (1991) (C.A.). Així mateix, també es va consultar
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l’Inventari d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal del Servei de
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona (SPAL).
Es va fer igualment un intens buidat bibliogràfic (veure Bibliografia) i cartogràfic; en
aquest aspecte cal dir que s’ha treballat a partir del mapa comarcal de Catalunya (Alt
Penedès) a escala 1:50.000, editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (I.C.C.); i
amb l’ortofotomapa i el mapa topogràfic a escala 1:5.000 publicat a la pàgina web de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
També es van fer algunes consultes puntuals en determinats centres de
documentació, sobretot en els arxius de les diferents seccions del Vinseum - Museu de
les Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca del Penedès, així com i al seu centre de
documentació. Per últim, han estat consultades les col·leccions locals de les dues
biblioteques més importants de l’Alt Penedès, la de Vilafranca del Penedès i la de Sant
Sadurní d’Anoia.
Han estat de gran interès les reunions mantingudes amb diferents veïns i veïnes del
municipi estudiat. L’equip responsable d’aquest estudi agraeix a l’Ajuntament de Santa
Fe del Penedès la bona disposició davant de la iniciativa que suposa una feina com la
que presentem a continuació. Volem agrair la col·laboració de l’alcalde, Sr. Marcel
Surià i Raventós, de la Ma. Rosa Montserrat de l’ajuntament; d’en Joan i la Teresa
Sadurní, d’en Joan Lloret, de la Roser Montserrat, de l’Artur Trabal, i del Jaume Molet;
del Francesc Xavier, el Manel i la Nati Jané Solé, de les Caves Jané Santacana
(Baldús); de la Ma. Rosa Giró Ribot, de les Caves Giró Ribot; de la Ma. Rosa Forns,
de les Caves Forns Raventós; de l’Albert Taulé, arxiver de la Diputació que gestiona
l’Arxiu Municipal de Santa Fe; les parròquies de la Granada i Puigdàlber; i de tots els
propietaris dels elements patrimonials fitxats. Les aportacions, observacions,
suggeriments i correccions al llarg de tot el procés d’elaboració de l’inventari per part
de tothom que ha volgut participar han estat positives i enriquidores pel treball.
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2. DIAGNÒSTIC
2.1.

Marc geogràfic i medi físic

El municipi de Santa Fe del Penedès es troba situat al bell mig de la comarca de l’Alt
Penedès, en plena depressió penedesenca. Amb una extensió de 3,48 km², els seus
límits municipals són: al N el terme de Subirats; al NO el del Pla del Penedès. A l’E
limita amb Avinyonet, mentre que al S limita amb la Granada, i a l’O limita amb Fontrubí.
El terreny del municipi presenta una orografia més aviat plana, suaument ondulada i
inclinat de S a N. El punt més alt del terme és al Pedró de la Granada (311 m.s.n.m.),
lloc de concurrència de tres termes: la Granada, Font-rubí i Santa Fe, a la part de
ponent. La part més baixa és a prop de Can Cartró, del terme de Subirats, amb 180 m
d’altitud. (GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA, 1992). El poble de
Santa Fe, cap administratiu del municipi, es troba situat en un petit tossal a 240
m.s.n.m.

Xarxa hidrogràfica i clima
La xarxa hidrològica que drena el terme s’articula principalment al voltant de la riera de
Santa Fe, de Can Cartró o de Baldús, afluent de la riera de Lavernó, orientada d’oest a
est al nord del municipi, que actua de fet com a límit entre Santa Fe, el Pla del
Penedès i Subirats. Cal destacar igualment el torrent de la Casa Nova, que des de la
Granada, travessa el terme de S a N i aflueix a la riera de Santa Fe a l’indret del Pou
de Glaç. Al seu torn, el petit torrent de les Rovires, que entra al municipi pel seu
vessant SO, des de la zona dels Pujols, actua com a afluent del torrent de la Casa
Nova. Finalment, el torrent del Pont drena el sector O del municipi, lliurant-se al N del
mateix, a la Riera de Santa Fe.
El clima és típicament mediterrani, amb estius calorosos i hiverns freds. La mitjana
anual de pluja és de 585,1 mm (any 2003) a La Granada1. Les temperatures no són
excessivament fredes a l’hivern (no es mantenen sota zero, tot i que puntualment hi
arriben) i a l’estiu es mouen al voltant dels 22,1ºC.

1

S’aporta aquesta dada de l’Estació Meteorològica Automàtica (EMA) de la Granada, ja que és la més
propera a Santa Fe. Santa Fe no té cap EMA en el seu terme municipal. (Web del Servei Meteorològic de
Catalunya).
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Camps de vinya nevats a Santa Fe

La Vegetació
El municipi de Santa Fe del Penedès es troba ocupat majoritàriament per conreu de
vinya, de tal forma que l’acció antròpica s’ha estès sobre la major part del territori. No
obstant això, Santa Fe compta alguns espais forestals, circumscrits bàsicament a la
zona dels Pujols, al sector sud-oest del municipi, i a la vegetació de ribera dels torrents
i rieres que drenen el territori. De les 348 hectàrees del terme, tan sols 11 hectàrees
corresponen a terrenys forestals i terrenys erms2.
Dins de la vegetació forestal s’ha d’incloure les següents espècies entre d’altres: de
l’estrat arbori, Pi blanc (Pinus halepensis), Alzina (Quercus ilex), Garric (Quercus
coccifera, Roure de fulla petita (Quercus faginea); de l’estrat arbustiu, Llentiscle
(Pistacia lentiscus), Estepa blanca (Cistus albidus), Esparraguera (Asparagus
acutifolius); de l’estat lianoide, Esbarzer (Rubus ulmifolius), Lligabosc (Lonicera
implexa), Arítjol (Smilax aspera); les mates com la Farigola (Thymus vulgaris) i el
Romaní (Rosmarinus officinalis); i l’estrat herbaci, Fenàs (Brachypodium ramosum)
Llicsó (Sonchus, ), Rogeta (Rubia peregrina), Lleterassa (Euphorbia characias) i el
Llistó (Hyparrenia hirta).
La vegetació que colonitza les zones humides de la xarxa hidrogràfica compren una
elevada diversitat d’hàbitats a causa de la fragmentació de la vegetació típica com
serien els boscos de ribera i altres comunitats afins a ambients humits (CHAMORRO,
2007).

2

www.stafe.net/situacio.aspx
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2.2.

Geografia Humana. Estructura econòmica i poblament

El terme de Santa Fe registrava una població de 366 habitants l’any 2007. El cap
administratiu del municipi és el poble de Santa Fe, essent el casc urbà de Santa Fe el
nucli més poblat. Està ubicat al bell mig del territori del terme, lleugerament desplaçat
al sud, prop del límit municipal de la Granada. El casc antic del poble es troba a
l’entorn de la Plaça de l’Església, on s’ubica l’església parroquial de Santa Maria, del
segle XVII i la Casa de la Vila, així com d’altres cases històriques del poble, com Ca la
Mília o Ca la Montserrat, al carrer Migdia; o bé Cal Puig, Cal Ferret i el Forn, al carrer
Major; Can Ferret o Ca la Sió, al carrer Feliciana Planas Ferret i al carrer de l’Horta
respectivament.
Des del nucli urbà surten el carrer de la Riera, el camí de la Plana i el Camí de l’Horta.
Amb tot, al terme de Santa Fe no existeixen altres nuclis urbans pròpiament dits, o
veïnats, sinó que les unitats de poblament es redueixen a alguns masos dispersos:
Baldús, la Casa del Pont, la Casa Nova, Els Botins, Mas Massagué, La Barberana i
Cal Gustems. D’altra banda també existeixen cases de menor entitat, tot i que amb
una certa rellevància al municipi per ser lloc de residència d’antigues famílies naturals
de Santa Fe, com Ca la Martra, Cal Janet, Cal Japet o Cal Seni. Al carrer de la Font
destaquen Cal Badó, Ca la Joana i Cal Ros; i al carrer de la Riera Cal Rabassó i Cal
Pau.

Baldús

Santa Fe depèn del partit judicial i de la demarcació electoral de Vilafranca del
Penedès, així com de l’Audiència de Barcelona.
Al municipi de Santa Fe ressalta la importància de la agricultura com a usos del sòl, ja
que 320 de les 348 hectàrees, que corresponen a un 92% de la superfície total del
municipi, estan dedicades a conreus de secà. Dintre d'aquestes, es troba el cultiu de la
vinya, cereals, arbres fruiters i lleguminoses.
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L’agricultura constitueix un element fonamental en la configuració del paisatge de
Santa Fe, amb una rellevància que no es correspon al pes que el sector té en termes
de contribució a la base econòmica local. De fet, segons dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, dades de l’any 2001), el 58% de la població
activa de Santa Fe treballa en el sector serveis, un 23,1% ho fa en indústries, un
15,4% treballa a la construcció i únicament un 3,5% es dedica a l’agricultura.
Cal destacar que a l’actualitat hi ha quatre caves registrades al municipi, totes elles
amb una estructura familiar a societats empresarials. A banda existeixen tres petites
empreses de pintura industrial; dues dedicades a fusteria i serralleria industrial; dues
empreses d’enderrocs i moviments de terres; una corredoria d’assegurances; una de
serveis administratius i un restaurant.

Grans infrastructures i comunicacions locals
Les carreteres locals que travessen el municipi són:
-

La carretera C-15 (antiga C-244), que va des de Vilafranca a Igualada passant
per la Granada, travessa el municipi de Santa Fe per la seva part oest. Des
d’aquesta via cal desviar-se per la carretera BV-2156, la qual porta a la
Granada i posteriorment al nucli urbà de Santa Fe. D’altra banda, a la C-15 hi
ha els accessos a la zona dels Pujols i Baldús, al sector oest del municipi.

-

La carretera C-243 creua la part sud-est del municipi des de la Granada a Sant
Sadurní d’Anoia. L’enllaç des del nucli urbà es fa per la carretera BV-2157, que
es transforma en una pista de terra a l’alçada de la masia Els Botins. Més al
nord, aquesta carretera C-243 permet també l’accés a la Barberana.

Camins turístics
Els Camins del Vi i el Cava han estat proposats i desenvolupats pel Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès, el Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca del
Penedès, el Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia i el Patronat de Turisme de
Subirats, juntament amb la Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Tots els Camins del Vi i el Cava estan connectats entre ells mitjançant enllaços, de
manera que es configura una xarxa més extensa. La majoria prenen el nom de
diferents varietats de raïm, ja que discorren entre vinyes, però també ens permeten
arribar a masies i edificacions singulars.
D’entre tots els Camins del Vi i el Cava, tan sols un passa pel terme de Santa Fe. A
diferència dels altres, aquest camí no rep el nom de cap varietat de raïm, sinó que és

8

conegut com a “Camí de Montserrat”. El seu traçat correspon amb el sender de petit
recorregut PR-C 157.
Així, el Camí de Montserrat (PR-C 157) és un sender lineal que permet anar des de
Vilafranca del Penedès fins a Piera, on enllaça amb el sender de gran recorregut GR172, que va a Montserrat. Des de Vilafranca, el camí de Montserrat va cap a La
Granada, travessa el bell mig de Santa Fe del Penedès i, tot passant pel carrer de la
Riera i el carrer de Can Cartró, surt del terme per anar relativament a prop de Can
Cartró, al Corral del Mestre i Ca l’Avi (Subirats). Després continua per anar a Les
Parellades (El Pla), Can Rossell de la Serra i Can Cardús (Torrelavit), la Fortesa i,
finalment, Piera.
Per últim, cal esmentar el camí que uneix dos indrets molt coneguts per la població
local, els Pins de Cal Ferret i l’Alzinaret, anomenat sender del Torrent de la Casa
Nova.

Sender del Torrent de la Casa Nova

Camins històrics
Mereix especial atenció en aquest apartat la Via Augusta. Aquesta via romana s’està
potenciant com a itinerari cultural que ofereix un nou valor per a usos ecològics,
recreatius i de turisme ambiental i cultural. El traçat proposat té com a base l’estudi de
Bohigas, Navarro i Vives, i és en el que s’ha basat el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya en el projecte presentat l’any 20033.

3

Veure apartat 4.5 Difusió del Patrimoni
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L’itinerari principal de la Via Augusta segueix un recorregut de nord a sud, des de la
frontera fins a Cadis. Les etapes que passen per l’Alt Penedès són:
-

La XI: dels Monjos a Sant Sadurní (23 km)

-

La XII: de Sant Sadurní a Martorell (17 km)

La Via Augusta entra al terme de Santa Fe des de la Granada pel camí de l'Horta, i a
l'alçada del Pou de l'Horta tomba per endinsar-se al nucli urbà de Santa Fe. Passa pel
davant de l'església parroquial per continuar pel carrer de la Riera. Segueix pel camí
de Can Cartró, passant pel costat de la deixalleria municipal i, traspassant la riera,
s'endinsa al terme municipal de Subirats. BOHIGAS (1992). Com es pot comprovar, el
traçat de la Via Augusta coincideix en gran part amb el ja esmentat Camí de
Montserrat.
A banda, cal considerar el fet que Santa Fe és un terme petit, amb pocs nuclis però
dispersos, raó per la qual existeix una xarxa coherent de camins, la majoria dels quals
remeten al poble de Santa Fe, cap del municipi.

2.3. SÍNTESI HISTÒRICA
Les primeres notícies documentals sobre el lloc de Santa Fe es remunten a l’any 1142,
al testament d’Arbert, amb el nom de Sancta Fidem, al Penedès, com a alou de la
catedral de Barcelona. Al 1189 apareix documentada la parròquia de Santa Fe i pocs
anys més tard, el 1195, consta Santa Fe com a quadra ubicada a l’oest del castell del
Mal Consell, pertanyent al terme de la Granada. Se sap que l’any 1235 n’era el seu
castlà Guillem de Malgrat. Cal recordar que durant els segles XII i XIII, el progressiu
allunyament de la frontera amb el món musulmà vers el sud afavoreix la repoblació de
la plana penedesenca (fundació de Vilafranca del Penedès), així com la proliferació de
mercats urbans.

Encara al segle XIV apareixen referències documentals sobre el castell de Santa Fe.
Així, el fogatjament de 1365-70 permet saber que la fortalesa era propietat de
l’arquebisbe de Tarragona, i que en el seu terme es comptabilitzaven 22 focs.
Juntament amb el castell s’esmenta també la capella de Santa Maria, a partir del 1189
i fins el 1759. Al segle XVIII, doncs, desapareixen de la documentació tant el castell
com la capella, desconeixent-se actualment el seu emplaçament. (GRAN GEOGRAFIA
COMARCAL DE CATALUNYA, 1992 i CATALUNYA ROMÀNICA, 1992)
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La història de Santa Fe entre la Baixa Edat Mitjana (segles XIV-XV) i l’Època
Contemporània (segles XIX-XX) es pot recórrer a través de la documentació
eclesiàstica, especialment a partir de les visites pastorals. Amb tot, durant aquests
segles la fesomia i caràcter de Santa Fe continua sent el d’un indret fonamentalment
agrícola, amb un hàbitat en masos dispersos centralitzats per la parròquia.

En Època Moderna el poble de Santa Fe viu un dels canvis més importants que ha
arribat fins els nostres dies: la reforma de l’actual església de Santa Maria de Santa
Fe, esdevinguda l’any 1672. Igualment, algunes de les masies i cases pairals
disperses pel municipi es construeixen en aquest moment, com ara la Casa del Pont,
Cal Ferret, o Cal Camil. Aquest conjunt d’edificis passa a engrandir el nombre dels ja
existents, com els Botins, que ja existia en època medieval.

Masia Els Botins

A finals del segle XVII s’observa un redreçament econòmic i demogràfic que continua
al segle XVIII, tot i el parèntesi que representa la Guerra de Successió. La creixent
puixança del conreu de vinya enriqueix moltes masies i també algunes parròquies.
Aquest fet es tradueix en la construcció de grans masies i casals com Ca la Mília, Ca
la Montserrat, Can Gustems, la Casa Nova o Baldús.
Aquesta dinàmica de creixement s’accentua al segle XIX, en que tot Catalunya entra a
l’era industrial. Al Penedès, però, és l’agricultura -en especial la vitivinícola- el sector
que continua essent motor de l’economia, excepte el període en què es va patir el
sotrac que representà la plaga de la fil·loxera. Mentre l’economia seguia el seu curs,
Santa Fe no es queda al marge dels esdeveniments que sacsegen tot el país; així, a
l’any 1809, durant la Guerra del Francès Santa Fe pateix els saqueigs de les tropes
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napoleòniques. Com a conseqüència del conflicte, el 1810 no es va poder plantar res,
situació que empitjorà amb la sequera de l’any següent i que culminà amb la fam del
1812. (VENDRELL et alii, 1994)
Durant el primer terç del segle XX es construeixen a Santa Fe nous edificis i cases
pairals com Ca la Sió, Ca l’Americano o Can Ferret, però essencialment el gran canvi
es viu a nivell urbanístic. En efecte, a principis del segle XX s’urbanitzen la major part
de carrers del nucli urbà, així com també es treballa per dotar Santa Fe de serveis
bàsics com l’arribada d’aigua des de la zona dels Pujols.

2.4.

TOPONÍMIA DE SANTA FE DEL PENEDÈS

El topònim Santa Fe prové de la màrtir paleocristiana que visqué entre els segles III i
IV, l'onomàstica de la qual se celebra el dia 6 d'octubre. Si bé el folklorista Joan
Amades ens diu, en el seu costumari (AMADES, 1983, p. 462), que Santa Fe era filla
de Barcelona, la tradició més estesa afirma que va néixer a Agen (França). Filla d'una
rica família romana pagana, adoptà la fe cristiana d'adolescent. En aquest context, a
començaments del segle IV tingué lloc la persecució dels cristians ordenada pel
prefecte romà Dacià, de la qual Santa Fe en fou víctima. Al segle V, quan el
cristianisme ja era religió oficial de l'Imperi Romà, les restes foren sepultades a la
basílica d'Agen. En època medieval, la relíquia del cap de Santa Fe fou portada al
monestir benedictí de Sainte Foy de Conques, on avui encara és venerada pels
pelegrins.
Finalment cal fer un apunt sobre l’escut del municipi, la forma actual del qual data de
l’any 1994. Es tracta d’un escut caironat d’argent, amb una graella de sable amb el
mànec a la punta, ressaltant sobre ell tot una palma de sinople en faixa. L’escut porta
per timbre una corona mural de poble. La graella i la palma són senyals tradicionals
del poble, i són els atributs de Santa Fe, patrona de la localitat.
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2.5.

ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

El text refós de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Santa Fe de planejament
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 21 de gener de 2003, reconeix
en el punt 4.6 que no hi ha cap edifici de Santa Fe que disposi de protecció oficial o
legal.
En el mateix punt apareix un llistat d’immobles que s’han agrupat en tres categories:
1. Arquitectura monumental i religiosa
2. Cases aïllades o de pagès
3. Arquitectura urbana
Segons el document de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Santa Fe, el criteri
pel qual un immoble apareix en aquests llistats és el seu “interès com edifici
d’arquitectura monumental o religiosa, edificis de valor comunitari, edificis de valor
tipològic o edificis de valor arquitectònic”.
Així el llistat es compon dels següents elements:
1. Arquitectura monumental i religiosa
-

L’església de Santa Fe

2. Cases aïllades o de pagès
-

Casa de Baldús

-

Els Botins

-

La Casa del Pont

-

El Pou de glaç

En aquest apartat s’esmenta una nota històrica i alguns criteris que comparteixen
aquestes edificacions. Segons el document, “mercès a la institució de l’hereu, fou
possible la supervivència d’aquestes cases. Totes elles han estat bastides per
etapes, ho demostra l’existència d’estils i afegits. Es característic la solidesa de
llurs arcs de volta, les parets gruixudes i del entrebigat. Totes tenen
característiques comuns.
3. Arquitectura urbana
-

Ajuntament

-

Cal Puig

-

Cal Ferret

-

Cal Montserrat, coneguda com Cal Camil (edifici antic monestir)*

-

Ca la Mília

-

Ca la Sió

-

Les escoles
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En aquest cas, els elements esmentats tenen en comú segons el document de la
Revisió de les Normes Subsidiàries de Santa Fe, el fet que es tracta “d’arquitectura
urbana situada en el nucli urbà de Santa Fe del Penedès”.
Cal citar en aquest punt que alguns dels elements patrimonials que han estat fitxats al
Mapa de Patrimoni de Santa Fe es troben dins de diversos inventaris: Carta
Arqueològica de Catalunya i Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,
realitzats pel Servei de Coneixement i Recerca i el Servei de Patrimoni Arquitectònic
de la Generalitat de Catalunya, respectivament. És important destacar cara a la
planificació de la protecció de béns patrimonials, que aquests inventaris o catàlegs no
suposen una protecció en si mateixos.
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2.6.

ELS EQUIPAMENTS PATRIMONIALS.

No existeix a Santa Fe un equipament patrimonial destacat, definim equipament
patrimonial com el lloc on la població pot adreçar-se per a consultar o bé informar-se
sobre el patrimoni cultural i natural del municipi (arxius, museus o centres de
divulgació públic).
Cal esmentar en aquest apartat l’Arxiu Municipal ubicat a l’edifici de l’Ajuntament (fitxa
7) que sempre és una referència per obtenir les informacions sobre els temes propis
d’aquests equipaments.
També hi ha el Centre Cultural i Recreatiu, ubicat a l’edifici del Centre Cívic Salvador
Benach (inaugurat en una primera fase el 1999 i en la segona fase el 2003). L’entitat
cultural que celebra l’any 2008 el seu 50è aniversari, s’encarrega de l’organització de
la celebració del Carnaval, de la revetlla de Sant Joan, la Festa Major, la Castanyada,
les festes de Nadal i la festa de Fi d’any. A més, han iniciat tot un seguit de noves
activitats com ara una travessa a peu pel municipi, una excursió a Montserrat, una
trobada de col·leccionistes de plaques de cava, i moltes altres4.

Centre Cívic Salvador Benach

4

www.stafe.net/ccr/
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2.7.

ANÀLISI GLOBAL. VALORACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

DE SANTA FE DEL PENEDÈS.
El Mapa de Patrimoni Cultural ha recollit vuitanta-un elements patrimonials. A
continuació descrivim de manera abreujada el resultat de l’inventari. Es relacionen les
característiques més destacades dels béns patrimonials de cadascuna de les
tipologies localitzades al municipi.

2.7.1. PATRIMONI IMMOBLE

Edificis: Sota aquesta tipologia s’han inventariat 12 elements. El caràcter
eminentment agrícola del municipi ha determinat que siguin les masies els edificis que
quantitativament destaquen en aquest apartat. Es tracta, en la majoria dels casos, de
cases pairals o masies isolades amb annexes agrícoles. La majoria d’aquestes daten
de l’època moderna i contemporània, si bé existeix algun cas destacat d’origen
medieval, com els Botins, del segle XII (fitxa 20), o proper al Renaixement, com la
Casa del Pont, del segle XV (fitxa 38). Hi ha edificis que havien regulat la vida
econòmica i social del municipi, com Cal Ferret (fitxa 14), que juntament amb Cal Puig
(que està fitxat com a conjunt monumental, fitxa 3) i la desapareguda Cal Galup (no
fitxada) foren cases de grans terratinents als qui la majoria de veïns del poble,
dedicats al treball de la vinya, pagaven censos en espècie. La presència en la
memòria de la societat d’un moment determinat també justifica la inclusió de El Forn
(fitxa 67), edifici que es convertí en un dels centres de la vida social del poble, així
com l’únic punt de venda d’aliments del poble, especialment durant la postguerra, en
època del racionament. Altres destaquen pel corrent artístic al qual pertanyen, com Ca
la Ció o Can Ferret (fitxes 4 i 5 respectivament) les quals estan edificades seguint els
cànons del noucentisme. Aquestes cases van veure créixer carrers i places que, amb
el pas del temps, han configurat l’actual estructura urbanística del poble. Aquests
edificis defineixen, així, el centre urbà amb caràcter clarament rural.
La tradició pairalística, lluny de desaparèixer amb l’entrada al món contemporani, al
segle XVIII viu un nou impuls arran de la plantació i expansió del conreu de vinya i el
comerç de vi. Moltes d’elles ens han arribat amb una quantitat d’elements relacionats
amb la viticultura, signe de distinció d’aquest territori. Així, és habitual que aquestes
masies tinguin dependències i màquines relacionades amb l’elaboració del vi: celler,
cups, premses, trepitjadores i en general, eines relacionades amb l’economia
vitivinícola.
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Com és habitual en molts centres urbans, l’església té una presència urbana
destacada. L’església parroquial de Santa Maria (fitxa 1) és un temple la fesomia
actual del qual es regeix pels cànons del barroc rural del segle XVII, si bé es conserva
documentació arxivística a partir del segle XIV, fonamentalment visites pastorals, que
testimonien, així, l’existència d’una parròquia a Santa Fe com a mínim des de la Baixa
Edat Mitjana. Cal destacar el fet que cap de les masies disseminades pel terme
municipal està dotada de capella privada; probablement aquest fet es deu a la
proximitat amb l’església de Santa Maria, factor que les faria innecessàries.

Església parroquial de Santa Maria

Conjunts arquitectònics: Entenem que el patrimoni immoble històric i artístic del
municipi 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 és la realitat dels
elements que han estat inventariats en aquest apartat.
Sota aquesta categoria s’han inventariat set béns; un d’ells, les cases del carrer Feliciana
Planas Ferret (fitxa 75) apareix arran de l’expansió agrícola i demogràfica que es va viure
al Penedès a cavall dels segles segle XVIII i XIX, arran de l’economia vitivinícola.
També s’han contemplat com a conjunts arquitectònics els formats per una masia
d’origen anterior a l’època contemporània, a on després s’ha construït un casal senyorial i
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annexes agrícoles, tot plegat tancat per un baluard. És el cas de Baldús, la Barberana o
Cal Puig, ja esmentats anteriorment.
Algunes d’aquestes han arribat als nostres dies com elaboradors de vins i caves, com
la Casa del Pont (vins i caves Giró Ribot, fitxa 38), o Baldús (vins i caves Jané
Santacana, fitxa 40). Aquestes masies atorguen al paisatge un marcat caràcter rural i
tradicional lligat a la cultura del vi.

Elements arquitectònics: 11 són els components d’aquesta categoria de patrimoni a
Santa Fe. Es tracta d’un grup d’elements de naturalesa força heterogènia, sense que hi
hagi un tipus d’element que destaqui de manera clara sobre d’altres.
Així, formen part d’aquesta categoria tres pous (el pou del Camí de l’Horta, el Pou de
Glaç i el Pou Major; fitxes 11, 23 i 25 respectivament), dues portalades destacades (la
porta del cementiri i la portalada de l’església de Santa Maria; fitxes 10 i 46), dos rellotges
de Sol (el de la Barberana i el de Cal Puig; fitxes 50 i 76), un blasó o escut d’armes
(l’escut de Cal Puig, fitxa 56) i una creu religiosa ornamental (la Creu de la Plaça de
l’Església, fitxa 6).
També formen part d’aquest grup dues fonts ubicades en un entorn urbà que, tot i
canalitzar surgències d’aigües subterrànies, estan fetes d’obra; no són per tant zones
d’interès natural: es tracta de la Font dels Pins i la Font de carrer Migdia (fitxes 15 i 19).

Jaciments arqueològics: Santa Fe compta amb un únic jaciment arqueològic detectat
al seu terme municipal. Es tracta del jaciment inventariat com a “Casa de la Vila” (fitxa
2), que rep aquest nom precisament perquè s’ubica al subsòl de l’actual edifici
consistorial. Fou excavat d’urgència l’any 1983 i les úniques referències materials
foren alguns enterraments d’època moderna i vuit sitges d’època baix-medieval, de les
quals actualment no en resta cap in situ.
Aquest jaciment arqueològic apareix identificat a la Carta Arqueològica elaborada pel
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (CEBRIÀ, RIBÉ, SENABRE
(1991)).
Cal destacar que no s’han detectat tampoc jaciments paleontològics al municipi de
Santa Fe.
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Obra civil: cinc elements han estat recollits en aquest apartat tipològic. Dos d’aquests
corresponen a carrerades (carrerada de Martorell i carrerada de Santa Fe, Corral del
Mestre i la Sala, fitxes 37 i 21 respectivament). Per carrerades entenem els 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.
Aquests camins públics són de la comunitat autònoma i estan protegits per la llei
3/1995 de 23 de març, de vies pecuàries. En algunes ocasions l’antropització ha actuat
sense tenir en compte el bé, i així és com trobem aquestes carrerades parcialment
asfaltades, ja que en diversos casos el seu traçat coincideix amb el d’una carretera.
Menció a part mereix un camí històric, la Via Augusta (fitxa 22). És la via romana més
llarga de tota la Península Ibèrica, amb un recorregut aproximat de 1.500 km des dels
Pirineus fins a Cadis. El tram que transcorre per Santa Fe representa la possibilitat del
municipi de participar d’un projecte turístic i cultural que sobrepassa abastament
l’àmbit municipal.

La Via Augusta, al seu pas per Santa Fe

Per últim cal destacar el sender del torrent de la Casa Nova (fitxa 80), al qual es pot
accedir des del mes de setembre d’enguany és la culminació d’un projecte que ha
consistit en l’obertura d’una via per passejar pel Torrent de la Casa Nova, subsidiari de
la Riera de Santa Fe. Dissenyat amb finalitats lúdiques, aquest sender permet
l'acostament de la població a la flora i fauna de la riera, temàtica en la qual
l'ajuntament de Santa Fe està elaborant un inventari específic.
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2.7.2. PATRIMONI MOBLE
Elements urbans: Els sis béns agrupats en aquesta categoria es troben exposats a la
via pública del nucli de Santa Fe destinats a un ús ornamental i/o commemoratiu. Pel
que fa a les dues estructures de premses de vi (fitxes 9 i 13), han estat reconstruïdes a
partir de fragments de premses que provenien dels enderrocs d’alguns antics edificis
del poble.
L’escultura del Racó de la Pau (fitxa 9) es va realitzar durant el Segon Simpòsium
d'Escultura de l'Alt Penedès, celebrat a Vilafranca entre els dies 14 de juny i 4 de juliol
de 2004, i es va col·locar posteriorment al seu actual emplaçament el dia 15 d'octubre
del mateix any, durant la Festa Major de Santa Fe. El monument commemora les
víctimes dels atemptats terroristes que es van produir el dia 11 de març del 2004 a
Madrid, en els quals van morir 191 persones i unes 2000 més van quedar ferides.

Escultura del racó de la Pau

La campana en record de mossèn Julià Altet i els campaners de Santa Fe (fitxa 12) és
l’antiga campana anomenada "Santa Maria", construïda l'any 1943 per al campanar de
l’església, que fou substituïda, ja que es va esquerdar degut a la mala qualitat del
bronze emprat. Ja com escultura fou col·locada al seu emplaçament actual per a
commemorar a Mn. Julià Altet i Forés, rector de Santa Fe, així com als campaners
Joan Forns i Rodríguez i Albert Bosch i Hill.
Recentment s’han col·locat dues de les últimes escultures que s’erigeixen a Santa Fe:
una ubicada a l’indret anomenat els Pins de Cal Ferret (fitxa 79), i una altra que
inaugurada el dia 26 de desembre de 2008 a la plaça del Centre Cívic.
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Objectes: nou elements estan recollits sota aquesta tipologia. Tot i que numèricament
es tracta de poques peces, la seva naturalesa és força diversa. Així, es documenten
tres pendons utilitzats antigament per a cerimònies litúrgiques (el de la Puríssima
Concepció, el de Santa Llúcia i el de Sant Nicolau (fitxes 62, 63 i 64); les dues piques
baptismals, una d’època medieval i una altra possiblement renaixentista que es
conserven a l’interior de l’església de Santa Maria (fitxes 35 i 44); un instrument
musical singular (l’orgue de Santa Maria, fitxa 42); una peça del bestiari festiu (el
Parellot, fitxa 28); una pica – abeurador ubicat a la Plaça de l’Església, de l’antiga
bodega de Cal Galup (fitxa 41); i finalment la relíquia de Santa Fe (fitxa 72), un
fragment de crani que hom atribueix a la santa titular del municipi, i que té la
peculiaritat de no estar dipositada a l’església, sinó en un domicili particular molt lligat
a la parròquia.

Col·leccions: a l’inventari de patrimoni de Santa Fe s’han identificat quatre
col·leccions, algunes amb un valor etnogràfic rellevant i altres amb una coherència
tipològica i/o d’especialitat. Cadascuna d’elles tracta una temàtica diferent de les
demés, factor que afegeix el valor de la diversitat al corpus inventariat. La col·lecció
d’eines per a l’elaboració de vi i cava de la Casa del Pont (fitxa 59), tot i no estar
inventariada sistemàticament pels seus propietaris, permet donar a conèixer el valuós
patrimoni heretat de generacions dedicades a l’elaboració del vi, alhora que suposa un
incentiu per promoure l’enoturisme. Amb tot, aquests tipus de col·lecció són força
freqüents en diverses caves del Penedès.
També la col·lecció de Santa Fe del Penedès (fitxa 61) presenta una interessant
mostra de casulles utilitzades per a la litúrgia eclesiàstica.
La col·lecció dels sis corrons que es troben al recinte que circumda l’església de Santa
Maria (fitxa 45), els quals tenen el seu origen en les antigues cases del terme de Santa
Fe i eren utilitzades antigament per a batre el blat, són testimoni el passat rural del
municipi.
Però si existeix una col·lecció singular a Santa Fe, aquesta és la del Forn (fitxa 70). Es
tracta d’un conjunt de màquines, eines i elements arquitectònics per a l'elaboració de
pa i rebosteria utilitzades a l'obrador de l'antic forn de Santa Fe del Penedès, que
integra, entre d’altres, una màquina per a pastar de l’any 1921 accionada per una
corretja, el forn de coure el pa, de 1942, o el pou d’on es treia l’aigua per a fer la pasta.
La col·lecció adquireix més valor pel fet que tots els elements continuen en perfecte
funcionament esdevenint, així, una bona mostra d’arqueologia industrial lligada a un
ofici artesanal.
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2.7.3. PATRIMONI DOCUMENTAL

Fons d’imatges: un sol element integra aquesta tipologia. Es tracta del fons d’imatges
de les caves Forns Raventós (fitxa 68), un conjunt de 80 fotografies en blanc i negre
que constitueixen una mostra visual que permet visualitzar els indrets, les tasques
agrícoles, la vida religiosa i els grups socials a Santa Fe durant els anys ’50 i ’60 del
segle XX. és per tant, una font de valor inestimable per al coneixement de la història
contemporània de Santa Fe.

Fons documental: sota aquesta tipologia s’han inventariat tres fons documentals
dipositats en arxius i un fons privat. Es tracta de l’Arxiu Municipal de Santa Fe (fitxa 7),
el fons documental de la parròquia de Santa Fe dipositat a l’arxiu parroquial de
Puigdàlber (fitxa 73), el fons documental de la parròquia de Santa Fe dipositat a l’arxiu
parroquial de la Granada (fitxa 77) i el fons documental de Baldús (fitxa 48). El primer
destaca perquè recull documents des de l’any 1849. A part de la informació pròpia de
l’ajuntament, aquest arxiu recull informació del jutjat de pau. Els documents que
formen part de l'arxiu del fons del Jutjat de Pau, però, es troben actualment encapsats
i en fase de processat, raó per la qual no es disposa per ara d'un quadre de
classificació. Amb tot, l’arxiu és una font interessant de documents de gran interès per
afrontar estudis des de diferents disciplines.

Fons documental de Baldús

Pel que fa a l’arxiu parroquial s’ha de destacar el fet que el seu fons es troba repartit
entre les actuals parròquies de Sant Andreu de Puigdàlber i Sant Cristòfol de la
Granada. Aquesta circumstància es deu al fet que durant el segle XIX els rectors de
Santa Fe han estat alhora els de la Granada i Puigdàlber. En el moment en què Santa
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Fe perdé la seva parròquia, el fons de l’arxiu restà dividit entre les altres dues
parròquies de les que fou sufragànies, fet que ha arribat fins els nostres dies. Cal
destacar especialment, pel seu valor històric, la part de l’arxiu parroquial desat a
Puigdàlber, ja que recull documents que es remunten al segle XVI.
Finalment, a Baldús es conserva un corpus documental important, tant pels seus
extrems cronològics com pel volum de documentació. Es tracta de documents
generats per la pròpia família Jané, propietària de la casa i, tot i que no estan
actualment inventariats de manera sistemàtica, l’equip elaborador del present Mapa de
Patrimoni ha detectat, com a document més antic, una venda de terres datada l’any
1788, i com a document més modern seria un contracte d’arrendament de l’any 1990.

Fons bibliogràfic: a l’igual que al paràgraf anterior, també a Baldús es conserva un
singular fons bibliogràfic (fitxa 48) integrat per un centenar de volums que presenten
una unitat temàtica, ja que tots tenen en comú tractar de temes de medicina. Aquests
llibres foren impresos entre els anys 1840 i 1850, i pertanyien a un besavi dels actuals
propietaris de Baldús, qui va exercir de metge a Vilafranca durant la segona meitat del
segle XIX. Aquests llibres contenen informació útil per a realitzar estudis sobre història
de la medicina.
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2.7.4. PATRIMONI IMMATERIAL
Manifestacions festives: el Mapa de Patrimoni de Santa Fe recull tres elements en
aquesta categoria. Una d’elles, la Festa Major (fitxa 27) està en vigor; l’altra, l’Aplec de
Baldús (fitxa 33), es va deixar de celebrar.
A qualsevol poble, vila o ciutat, la Festa Major és la manifestació que aglutina
pràcticament tots els elements del folklore i les tradicions populars del municipi.
Pel que fa a l’Aplec de Baldús, tot i que s’ha deixat de fer, ha estat recollit pel fet que
es tracta d’una de les festes amb més renom del municipi, i es celebrava cada dilluns
de Pasqua en un entorn natural, al voltant de la font de Baldús.
A Santa Fe es celebren també festes de recent creació, com la Festa de l’Arròs (fitxa
78), que des de l’any 1980 forma part dels actes festius emmarcats en la Diada
Nacional de Catalunya.
La Festa de la Gent Gran, que l’any 2008 ha arribat a la seva 14ena edició i el
Carnaval de Santa Fe completen el calendari festiu de Santa Fe.

Tècniques artesanals: el Mapa de Patrimoni recull dues tècniques artesanals
singulars que es realitzaven a Santa Fe. Una d’aquestes és l’elaboració de la garlanda
de Santa Fe (fitxa 71). Es tracta d’un dolç típic arreu del Penedès, però la de Santa Fe
es caracteritzava per estar elaborada en un obrador de forma artesana, sense que en
la seva confecció s'utilitzi cap component ni maquinària industrial, sinó que està
elaborada artesanament amb les eines i maquinària del forn de Santa Fe, fet que li
confereix un valor afegit i que la va fer popular arreu de la comarca.

Garlanda de Santa Fe
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La segona tècnica artesanal és el desaparegut ungüent de Cal Lloret (fitxa 32), un
bàlsam utilitzat per a guarir ferides infectades, compost per diversos elements naturals
i confeccionat per una de les famílies del poble.

Tradició oral: dues fitxes recullen una llegenda i diverses dites que han arribat als
nostres dies. Les dites populars de Santa Fe (fitxa 57) fan referència al poble, al
municipi, als habitants i als costums de Santa Fe, alguns d’ells ja desapareguts. Cal
destacar que existeix poca informació bibliogràfica sobre aquests particulars, motiu pel
qual la majoria d’aquesta informació ha estat recollida a partir d’entrevistes que l’equip
elaborador del Mapa de Patrimoni ha mantingut amb la gent gran del poble,
especialment la senyora Roser Montserrat i el senyor Artur Trabal.
S’ha recollit igualment la tradició oral de l’home del sac de Sant Pau d’Ordal (fitxa 31),
que es caracteritza per la relació que un costum religiós establia entre els pobles de
Santa Fe i Sant Pau d’Ordal.

Música i dansa: componen aquest apartat tres elements patrimonials, tots ells lligats
amb usos religiosos. Així, existeixen dos goigs dedicats a advocacions religioses
locals; es tracta dels goigs a Santa Fe i els goigs a Sant Sebastià (fitxes 29 i 60
respectivament). Un tercer element és l’Ave Maria de Santa Fe (fitxa 65), composat
amb ocasió de la visita de la Verge de Fàtima al municipi de Santa Fe de l'any 1953.
Aquesta peça va ser composada exclusivament per al poble i, si bé fou creada per
aquesta ocasió particular, després es va anar cantant a les festes de la Mare de Déu.

Costumari: s’han inventariat quatre elements. Dos d’ells tenen a veure amb
pràctiques realitzades durant la nit de Sant Joan: els guariments als malalts i el costum
de torrar escardots de les noies adolescents (fitxes 30 i 58).
Un altre costum, el del “llevat de taula” (fitxa 49) està estretament lligat a la Festa
Major. Per últim un costum que es practicava la nit de Nadal (fitxa 52) tanca els
elements recollits en aquesta categoria.
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2.7.5. PATRIMONI NATURAL
Zones d’interès natural: Tot i ser un municipi de dimensions reduïdes, s’han pogut
inventariar cinc zones d’interès natural de característiques molt diferents. Dues d’elles,
el Bosc dels Pujols i l’Alzinaret (fitxes 74 i 53) són de les poques zones boscoses amb
què compta el terme de Santa Fe, tot i estar fortament antropitzades.
La pineda anomenada Els Pins de Cal Ferret (fitxa 16) és l’espai verd per excel·lència
a dins del nucli urbà de Santa Fe, integrat en l’entramat urbanístic com a parc urbà.
S’ha contemplat incloure la Riera de Santa Fe en aquest apartat (fitxa 43). La riera és
el curs fluvial més important del municipi. És tributària de la riera de Lavernó
(Subirats), i per les seves característiques constitueix un corredor de vegetació natural
dins de la plana penedesenca.

Riera de Santa Fe

Encara relacionada amb l’aigua cal destacar la font de Baldús, també anomenada del
Met (fitxa 34). És una de les surgències naturals més importants del municipi, fins al
punt que antigament a l’indret on s’ubica s’hi celebrava anualment el popular Aplec de
Baldús (fitxa 33). Tot i així, cal destacar negativament el fet que la font està en procés
de perdre’s definitivament. També és negatiu el fet que un nombre important de fonts
(veure apartat dedicat als elements no fitxats) referenciades bibliogràficament o
mitjançant fonts orals, no han pogut ser inventariades perquè avui ja no existeixen.
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2.7.6. RESUM GRÀFIC
Per concloure l’anàlisi global assenyalem a continuació alguns dels resultats més
destacats mitjançant algunes gràfiques.

ÀMBITS DE PATRIMONI

7%
17%
45%

Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni documental
Patrimoni immaterial
Patrimoni natural

7%

24%

En aquesta primera gràfica podem observar que la gran majoria d’elements
patrimonials fitxats corresponen a l’àmbit del patrimoni immoble (45%). Els àmbits de
patrimoni moble i patrimoni immaterial resten equiparats en segon lloc. Aquests tres
àmbits representen el 86 % del total dels elements. Cal destacar que es tracta d’un
patrimoni de naturalesa molt diversa, especialment en el cas dels elements
arquitectònics, com pous, fonts, rellotges de Sol; els elements urbans, com les
estructures de premsa i escultures instal·lades a la via pública; o bé els objectes, com
els pendons o les piques de pedra; o encara les col·leccions, múltiples i variades. Tots
aquests elements, encara que individualment representen un nombre molt baix, en
conjunt fan una gran aportació que situa els àmbits de patrimoni immoble i moble a la
capçalera de les estadístiques.
Menció destacada mereix el patrimoni immaterial, alguns elements dels quals han
estat transmesos a través de vàries generacions. Cal destacar l’interès de diferent
persones del municipi per recollir i mantenir aquesta informació.
Finalment, pot sorprendre el fet que l’àmbit de patrimoni natural representi un 8% del
total, situant-se al mateix nivell que el patrimoni documental. Aquest fet es deu a que la
superfície del municipi de Santa Fe del Penedès està fortament antropitzada amb una
àmplia superfície dedicada al conreu de vinya.
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TIPOLOGIA DEL PATRIMONI
2%

Edificis

2%

Conjunt arquitectònic
15%
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Element arquitectònic
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Jaciment
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Element Urbà
Objecte

4%
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5%

Col·leccions
Fons bibliogràfic

1%

1%
1%
5%

7%
11%

Fons d'imatges
Fons documental
Manifestacions

La gràfica superior ens

mostra que els elements

patrimonials

s’engloben

majoritàriament dins de tres tipologies: els edificis, amb un 15%, seguit dels elements
arquitectònics, amb un 14% i els objectes, amb un 11%. Les tres tipologies sumen el
40% del patrimoni del municipi que ha estat inventariat. Els conjunts arquitectònics
(9%), les zones d’interès natural i els elements urbans (7%) són les categories que
seguirien en quant a presència destacada. Un 6% del patrimoni inventariat forma part
de la tipologia “obra civil”. També s’observa que tres tipologies diferents representen
cadascuna d’elles un 5% del total dels elements: es tracta de les categories de
costumari, fons documentals i col·leccions. La resta de tipologies tenen una
representació baixa i molt repartida (entre un 4% i un 1%). Aquestes xifres venen a
confirmar el fet que Santa Fe és un municipi amb un patrimoni enormement heterogeni
dins del qual no hi ha una categoria que destaqui de manera destacada sobre la resta.
Així, és fàcil concloure que Santa Fe pot aconseguir que aquesta varietat esdevingui
un atractiu, un benefici que li permeti planificar accions que tinguin per objectiu obtenir
un rendiment econòmic, social i/o cultural.
Cal tenir en compte dos factors que són importants a l’hora de valorar el patrimoni i l’ús
que se’n pugui fer. En primer lloc, la titularitat, o propietat de l’element o de l’espai en
que s’ubica.

28

Per això mostrem la següent gràfica:

TITULARITAT DEL PATRIMONI

49%

51%

Privada
Pública

En aquesta gràfica s’observa que poc més de la meitat d’elements són de titularitat
privada. Que el 49% dels elements siguin de titularitat pública significa que
l’Ajuntament de Santa Fe disposa d’un nombre elevat d’elements patrimonials sobre
els quals pot estudiar línies d’actuació i potenciació de manera directa. Cal tenir
present, però, que gran part d’aquests béns corresponen a patrimoni immaterial
(costums, música...) o com a molt a elements urbans (monuments, fonts públiques) i
obra pública (camins i carrerades).
Així, una mica més de la meitat del patrimoni material (51%) és de titularitat privada.
Aquesta és una dada significativa per plantejar-se possibles acords i/o col·laboracions
conjuntes entre l’Ajuntament i els propietaris sobre l’aprofitament d’aquests elements
en l’àmbit del desenvolupament cultural municipal.
Amb tot, ja hi ha propietaris que han endegat projectes de restauració de cara a
dinamitzar el patrimoni del qual en són dipositaris. És el cas de la propietat de Cal Puig
(fitxa 3), que veu en el seu conjunt monumental un valuós actiu que, adaptat a les
demandes de turisme rural, pot esdevenir un element de referència dins l’oferta
turística de Santa Fe.
Elements com algunes de les zones d’interès natural es troben en propietats privades,
però cal tenir en compte que l’actuació sobre aquests béns està regulada per una
legislació que defineix els drets i deures d’aquests propietaris.
Igualment cal destacar que els elements arquitectònics com alguns dels pous que
s’han fitxat són propietat de particulars, tot i presentar-se en moltes ocasions en estat
d’abandonament o en condicions de conservació inadequades.
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D’aquesta manera, juntament amb la titularitat, l’estat de conservació és un factor
fonamental per a poder elaborar un pla de viabilitat per l’aprofitament dels recursos
patrimonials.
En aquest punt cal esmentar que les tradicions orals i el patrimoni immaterial en
general, no són susceptibles d’entrar en valoració d’estat de conservació. Per això a la
gràfica no s’ha comptabilitzat aquesta tipologia.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
(Excepte Patrimoni immaterial)

12%

Bo
Regular
Dolent

24%
64%

El 64% del total d’elements es troben en un estat de conservació bo, mentre que el
24% està en estat regular i tan sols el 12% resten en un estat dolent o molt dolent.
Això ens indica que hi ha molts dels elements fitxats que es poden aprofitar i que no
estan irreversiblement danyats. Ara bé, 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 categoria de conservació regular o
bo 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. La conservació preventiva i les tasques de restauració s’han de tenir en
compte si no es volen perdre irremissiblement.
En aquest sentit, ja s’ha indicat que alguns propietaris estan realitzant tasques de
conservació i restauració dels seus béns, però cal dir també que l’equip elaborador del
present Mapa de Patrimoni, durant les tasques de camp, ha trobat propietaris que han
expressat el seu desig de restaurar el patrimoni del qual en són dipositaris, però que
no tenen recursos i/o no saben a quines administracions adreçar-se per portar-ho a
terme, ni com fer-ho. L’Ajuntament, per tant, hauria d’esdevenir un punt de referència i
orientació en aquest sentit.
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Si es tracta particularment les categories d’edificis i conjunts arquitectònics,
tipologies que per la seva entitat tenen una gran presència física en el paisatge, veiem
que la seva distribució pel municipi ens indica una majoria d’items localitzats dins el
nucli urbà de Santa Fe, enfront dels elements dispersos per la resta del territori
municipal.
En aquesta gràfica no s’han inclòs els béns que pertanyen a la tipologia d’elements
arquitectònics; es tracta de construccions que, en el cas de Santa Fe, també es troben
majoritàriament dins del nucli urbà del poble.
(Gràfica amb nombres absoluts, no %)

Localització d'edificis i conjunts arquitectònics
11
8

12
10
8
6
4
2
0
Nucli urbà

Dispers

Aquest fet permet concloure que el nucli urbà de Santa Fe acull elements suficients
d’interès com per plantejar iniciatives turístiques com rutes pel poble o senyalització
dels edificis i elements urbans rellevants.

Pel que fa a la cronologia dels béns recollits al Mapa de Patrimoni, veiem que el 71%
dels elements corresponen a l’Època Contemporània (segles XIX-XX), seguits
immediatament pels d’Època Moderna (segles XVI-XVIII) en un 20%. Entre els primers
trobem destacats exemples d’edificis d’estil noucentista, com és el cas de Ca la Sió
(fitxa 4), Can Ferret (fitxa 5), i la porta del cementiri (fitxa 10), elements que ens parlen
del nivell adquisitiu de certes famílies i també del municipi, que no per residir en un
entorn rural van quedar al marge dels corrents artístics de la seva època. També
trobem edificis i elements arquitectònics, col·leccions, etc, lligats íntimament a les
transformacions d’un poble típicament penedesenc en l’època de la revolució
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vitivinícola; es poden citar, a tall d’exemple, el carrer Feliciana Planas Ferret (fitxa 75),
Ca l’Americano (fitxa 51), el Forn (fitxa 67), les estructures de premses exposades a la
via pública (fitxes 8 i 13) o la col·lecció d’eines de la finca El Pont (fitxa 59).
Els elements d’Època Moderna corresponen majoritàriament a masies disperses pel
territori: Baldús (fitxa 40), la Casa Nova (fitxa 39), Mas Massagué (fitxa 66) o Can
Gustems (fitxa 24), però també n’hi ha al nucli urbà: Cal Ferret (fitxa 14), Ca la Mília o
Ca la Montserrat (fitxes 17 i 18). Però si un edifici d’Època Moderna destaca per sobre
de tots, aquest és l’església de Santa Maria (fitxa 1), una interessant mostra de barroc
rural aplicat a un edifici religiós.
L’Edat Mitjana, amb un 5%, està representada a Santa Fe principalment per la masia
dels Botins (fitxa 20), del segle XII, com a edifici més destacat, una de les cases més
antigues de tot el Penedès. També la Casa del Pont (fitxa 38) correspon a l’Època
Medieval, però ja a una fase tardana de transició al Renaixement.
Val a dir que els béns patrimonials anteriors a l’Edat Moderna, tot i que escassos,
estan representats per elements que no tenen un pes específic destacat en el
paisatge, però que poden aportar alguna informació als especialistes que estudiïn la
història del municipi. Exemples d’aquest fet són el jaciment arqueològic de la Casa de
la Vila (fitxa 2), la pica baptismal medieval de l’església de Santa Maria (fitxa 35), o
l’únic element fitxat d’Època Antiga: la Via Augusta (fitxa 22).
En aquesta gràfica no s’han inclòs els béns que pertanyen a la tipologia de Zones
d’Interès Natural, ja que es tracta d’elements que no es poden adscriure a una època
històrica concreta.
CRONOLOGIA
1%
3%

0% 5%

20%

Prehistòria
Època Antiga
Època Medieval
Època Moderna
Època Contemporània
Indeterminat
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3. RESULTAT DE L’INVENTARI. LLISTAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS
Mapa del Patrimoni Cultural
LLISTAT PER ORDENACIÓ NUMÈRICA
Núm. Fitxa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denominació
Església de Santa Maria
Casa de la Vila
Cal Puig
Ca la Ció/Cal la Sió/La Rectoria
Can Ferret / Ca l'Adjutori
Creu de la Plaça de l'Església
Arxiu Municipal
Estructura de premsa de l'ajuntament
Escultura del Racó de la Pau
Porta del cementiri de Santa Fe
Pou del Camí de l'Horta
Campana en record de mossèn Julià Altet i els campaners de
Estructura de premsa de la Plaça Catalunya
Cal Ferret
Font dels Pins
Els Pins de Cal Ferret
Ca la Mília
Ca la Montserrat
Font del carrer Migdia
Els Botins
Carrerada de Santa Fe, Corral del Mestre i la Sala

Codi
1.1
1.4
1.2
1.1
1.1
1.3
3.2
2.1
2.1
1.3
1.3
2.1
2.1
1.1
1.3
5.1
1.1
1.1
1.3
1.1
1.5

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni documental
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble

Tipologia
Edifici
Jaciment
Conjunt arquitectònic
Edifici
Edifici
Element arquitectònic
Fons documental
Element urbà
Element urbà
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element urbà
Element urbà
Edifici
Element arquitectònic
Zones d’interès
Edifici
Edifici
Element arquitectònic
Edifici
Obra civil
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Núm. Fitxa
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Denominació
Via Augusta
Pou de Glaç
Can Gustems
Pou Comú/Pou de l'Horta/Pou Major/Pou dels Moros
La Barberana/La Barbarana
Festa Major
El Parellot
Goigs en lloança de la gloriosa verge i màrtir Santa Fe.
Guariments als malalts la nit de Sant Joan
L'home del sac de Sant Pau d'Ordal
Ungüent de curació/Ungüent de Cal Lloret
Aplec de Baldús/Aplec de la Font de Baldús
Font de Baldús/Font del Met
Pica baptismal medieval de l'església de Santa Maria
Font de la Casa Nova
Carrerada de Martorell
La Casa del Pont
La Casa Nova
Baldús
Pica/abeurador de la Plaça de l'Església
Orgue de l'església de Santa Maria
Riera de Santa Fe
Pica baptismal renaixentista de l'església de Santa Maria
Corrons de la Plaça de l'Església

Codi
1.5
1.3
1.1
1.3
1.2
4.1
2.2
4.4
4.5
4.3
4.2
4.1
5.1
2.2
5.1
1.5
1.2
1.1
1.2
2.2
2.2
5.1
2.2
2.3

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni natural
Patrimoni moble
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni natural
Patrimoni moble
Patrimoni moble

Tipologia
Obra civil
Element arquitectònic
Edifici
Element arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Manifestacions festives
Objecte
Música i dansa
Costumari
Tradició oral
Tècniques artesanals
Manifestacions festives
Zones d’interès
Objecte
Zones d’interès
Obra civil
Conjunt arquitectònic
Edifici
Conjunt arquitectònic
Objecte
Objecte
Zones d’interès
Objecte
Col·lecció
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Núm. Fitxa
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Denominació
Portalada de l'església de Santa Maria
Fons bibliogràfic de Baldús
Fons documental de Baldús
Costum del "Llevat de taula"
Rellotge de Sol de la Barberana
Ca l'Americano
Costum de Nadal
L'Alzinaret
Ca l'Hill
Pont de Baldús
Escut de Cal Puig
Dites populars de Santa Fe
Costum de la nit de Sant Joan
Col·lecció d'eines El Pont
Goigs a Sant Sebastià
Col·lecció de roba litúrgica de Santa Fe del Penedès
Penó de la Puríssima Concepció
Penó de Santa Llúcia
Penó de Sant Nicolau
Ave Maria de Santa Fe
Mas Massagué
El Forn
Fons d'imatges de les caves Forns Raventós
Ca la Martra/Ca la Marta

Codi
1.3
3.3
3.2
4.5
1.3
1.1
4.5
5.1
1.1
1.5
1.3
4.3
4.5
2.3
4.4
2.3
2.2
2.2
2.2
4.4
1.2
1.1
3.1
1.2

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni documental
Patrimoni immoble

Tipologia
Element arquitectònic
Fons bibliogràfic
Fons documental
Costumari
Element arquitectònic
Edifici
Costumari
Zones d’interès
Edifici
Obra civil
Element arquitectònic
Tradició oral
Costumari
Col·lecció
Música i dansa
Col·lecció
Objecte
Objecte
Objecte
Música i dansa
Conjunt arquitectònic
Edifici
Fons imatges
Conjunt arquitectònic
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Núm. Fitxa
70
71
72
73
74
75
76
77

Denominació
Col·lecció forn de Santa Fe
Garlanda de Santa Fe
Relíquia de Santa Fe
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a Puigdàlber
Bosc dels Pujols
Carrer Feliciana Planas Ferret
Rellotge de Sol de Cal Puig
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a la Granada

Codi
2.3
4.2
2.2
3.2
5.1
1.2
1.3
3.2

Àmbit
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni moble
Patrimoni documental
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni documental

Tipologia
Col·lecció
Tècniques artesanals
Objecte
Fons documental
Zones d’interès
Conjunt arquitectònic
Element arquitectònic
Fons documental
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Mapa del Patrimoni Cultural
LLISTAT PER ORDENACIÓ TIPOLÒGICA

Codi
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble

Tipologia
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic

Denominació
Ca la Ció/Cal la Sió/La Rectoria
Ca la Mília
Ca la Montserrat
Ca l'Americano
Ca l'Hill
Cal Ferret
Can Ferret / Ca l'Adjutori
Can Gustems
El Forn
Els Botins
Església de Santa Maria
La Casa Nova
Baldús
Ca la Martra/Ca la Marta
Cal Puig
Carrer Feliciana Planas Ferret
La Barberana/La Barbarana
La Casa del Pont
Mas Massagué
Creu de la Plaça de l'Església
Escut de Cal Puig

Núm. Fitxa
4
17
18
51
54
14
5
24
67
20
1
39
40
69
3
75
26
38
66
6
56
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Codi
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble

Tipologia
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Jaciment
Obra civil
Obra civil
Obra civil
Obra civil
Element urbà
Element urbà
Element urbà
Element urbà
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte

Denominació
Font del carrer Migdia
Font dels Pins
Porta del cementiri de Santa Fe
Portalada de l'església de Santa Maria
Pou Comú/Pou de l'Horta/Pou Major/Pou dels Moros
Pou de Glaç
Pou del Camí de l'Horta
Rellotge de Sol de Cal Puig
Rellotge de Sol de la Barberana
Casa de la Vila
Carrerada de Martorell
Carrerada de Santa Fe, Corral del Mestre i la Sala
Pont de Baldús
Via Augusta
Campana en record de mossèn Julià Altet i els campaners de
Escultura del Racó de la Pau
Estructura de premsa de la Plaça Catalunya
Estructura de premsa de l'ajuntament
El Parellot
Orgue de l'església de Santa Maria
Penó de la Puríssima Concepció
Penó de Sant Nicolau
Penó de Santa Llúcia
Pica baptismal medieval de l'església de Santa Maria

Núm. Fitxa
19
15
10
46
25
23
11
76
50
2
37
21
55
22
12
9
13
8
28
42
62
64
63
35

38

Codi
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.4
4.5
4.5

Àmbit
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial

Tipologia
Objecte
Objecte
Objecte
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Fons imatges
Fons documental
Fons documental
Fons documental
Fons documental
Fons bibliogràfic
Manifestacions festives
Manifestacions festives
Tècniques artesanals
Tècniques artesanals
Tradició oral
Tradició oral
Música i dansa
Música i dansa
Música i dansa
Costumari
Costumari

Denominació
Pica baptismal renaixentista de l'església de Santa Maria
Pica/abeurador de la Plaça de l'Església
Relíquia de Santa Fe
Col·lecció de roba litúrgica de Santa Fe del Penedès
Col·lecció d'eines El Pont
Col·lecció forn de Santa Fe
Corrons de la Plaça de l'Església
Fons d'imatges de les caves Forns Raventós
Arxiu Municipal
Fons documental de Baldús
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a la Granada
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a Puigdàlber
Fons bibliogràfic de Baldús
Aplec de Baldús/Aplec de la Font de Baldús
Festa Major
Garlanda de Santa Fe
Ungüent de curació/Ungüent de Cal Lloret
Dites populars de Santa Fe
L'home del sac de Sant Pau d'Ordal
Ave Maria de Santa Fe
Goigs a Sant Sebastià
Goigs en lloança de la gloriosa verge i màrtir Santa Fe.
Costum de la nit de Sant Joan
Costum de Nadal

Núm. Fitxa
44
41
72
61
59
70
45
68
7
48
77
73
47
33
27
71
32
57
31
65
60
29
58
52
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Codi
4.5
4.5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

Àmbit
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni natural
Patrimoni natural
Patrimoni natural
Patrimoni natural
Patrimoni natural
Patrimoni natural

Tipologia
Costumari
Costumari
Zones d’interès
Zones d’interès
Zones d’interès
Zones d’interès
Zones d’interès
Zones d’interès

Denominació
Costum del "Llevat de taula"
Guariments als malalts la nit de Sant Joan
Bosc dels Pujols
Els Pins de Cal Ferret
Font de Baldús/Font del Met
Font de la Casa Nova
L'Alzinaret
Riera de Santa Fe

Núm. Fitxa
49
30
74
16
34
36
53
43
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Mapa del Patrimoni Cultural
LLISTAT PER DENOMINACIÓ
Denominació
Aplec de Baldús/Aplec de la Font de Baldús
Arxiu Municipal
Ave Maria de Santa Fe
Baldús
Bosc dels Pujols
Ca la Ció/Cal la Sió/La Rectoria
Ca la Martra/Ca la Marta
Ca la Mília
Ca la Montserrat
Ca l'Americano
Ca l'Hill
Cal Ferret
Cal Puig
Campana en record de mossèn Julià Altet i els campaners de Santa
Fe
Can Ferret / Ca l'Adjutori
Can Gustems
Carrerada de Martorell
Carrerada de Santa Fe, Corral del Mestre i la Sala
Casa de la Vila
Cases del carrer Feliciana Planas Ferret

Codi
4.1
3.2
4.4
1.2
5.1
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
2.1

Àmbit
Patrimoni immaterial
Patrimoni documental
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble

Tipologia
Manifestacions festives
Fons documental
Música i dansa
Conjunt arquitectònic
Zones d’interès
Edifici
Conjunt arquitectònic
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Edifici
Conjunt arquitectònic
Element urbà

1.1
1.1
1.5
1.5
1.4
1.2

Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble

Edifici
Edifici
Obra civil
Obra civil
Jaciment
Conjunt arquitectònic

Núm. Fitxa
33
7
65
40
74
4
69
17
18
51
54
14
3
12
5
24
37
21
2
75
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Denominació
Col·lecció de roba litúrgica de Santa Fe del Penedès
Col·lecció d'eines El Pont
Col·lecció forn de Santa Fe
Corrons de la Plaça de l'Església
Costum de la nit de Sant Joan
Costum de Nadal
Costum del "Llevat de taula"
Creu de la Plaça de l'Església
Dites populars de Santa Fe
El Forn
El Parellot
Els Botins
Els Pins de Cal Ferret
Escultura del Racó de la Pau
Escultura dels Pins de Cal Ferret
Escut de Cal Puig
Església de Santa Maria
Estructura de premsa de la Plaça Catalunya
Estructura de premsa de l'ajuntament
Festa de l'Arròs
Festa Major
Fons bibliogràfic de Baldús
Fons d'imatges de les caves Forns Raventós
Fons documental de Baldús

Codi
2.3
2.3
2.3
2.3
4.5
4.5
4.5
1.3
4.3
1.1
2.2
1.1
5.1
2.1
2.1
1.3
1.1
2.1
2.1
4.1
4.1
3.3
3.1
3.2

Àmbit
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble
Patrimoni natural
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni documental

Tipologia
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Costumari
Costumari
Costumari
Element arquitectònic
Tradició oral
Edifici
Objecte
Edifici
Zones d’interès
Element urbà
Element urbà
Element arquitectònic
Edifici
Element urbà
Element urbà
Manifestacions festives
Manifestacions festives
Fons bibliogràfic
Fons imatges
Fons documental

Núm. Fitxa
61
59
70
45
58
52
49
6
57
67
28
20
16
9
79
56
1
13
8
78
27
47
68
48
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Denominació
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a la Granada
Fons documental de la parròquia de Santa Fe a Puigdàlber
Font de Baldús/Font del Met
Font de la Casa Nova
Font del carrer Migdia
Font dels Pins
Garlanda de Santa Fe
Goigs a Sant Sebastià
Goigs en lloança de la gloriosa verge i màrtir Santa Fe.
Guariments als malalts la nit de Sant Joan
La Barberana/La Barbarana
La Casa del Pont
La Casa Nova
L'Alzinaret
L'home del sac de Sant Pau d'Ordal
Mas Massagué
Orgue de l'església de Santa Maria
Penó de la Puríssima Concepció
Penó de Sant Nicolau
Penó de Santa Llúcia
Pica baptismal medieval de l'església de Santa Maria
Pica baptismal renaixentista de l'església de Santa Maria
Pica/abeurador de la Plaça de l'Església
Pont de Baldús

Codi
3.2
3.2
5.1
5.1
1.3
1.3
4.2
4.4
4.4
4.5
1.2
1.2
1.1
5.1
4.3
1.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
1.5

Àmbit
Patrimoni documental
Patrimoni documental
Patrimoni natural
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni natural
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble

Tipologia
Fons documental
Fons documental
Zones d’interès
Zones d’interès
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Tècniques artesanals
Música i dansa
Música i dansa
Costumari
Conjunt arquitectònic
Conjunt arquitectònic
Edifici
Zones d’interès
Tradició oral
Conjunt arquitectònic
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Objecte
Obra civil

Núm. Fitxa
77
73
34
36
19
15
71
60
29
30
26
38
39
53
31
66
42
62
64
63
35
44
41
55
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Denominació
Porta del cementiri de Santa Fe
Portalada de l'església de Santa Maria
Pou Comú/Pou de l'Horta/Pou Major/Pou dels Moros
Pou de Glaç
Pou del Camí de l'Horta
Relíquia de Santa Fe
Rellotge de Sol de Cal Puig
Rellotge de Sol de la Barberana
Riera de Santa Fe
Sender del torrent de la Casa Nova
Ungüent de curació/Ungüent de Cal Lloret
Via Augusta

Codi
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
2.2
1.3
1.3
5.1
1.5
4.2
1.5

Àmbit
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni moble
Patrimoni immoble
Patrimoni immoble
Patrimoni natural
Patrimoni immoble
Patrimoni immaterial
Patrimoni immoble

Tipologia
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Objecte
Element arquitectònic
Element arquitectònic
Zones d’interès
Obra civil
Tècniques artesanals
Obra civil

Núm. Fitxa
10
46
25
23
11
72
76
50
43
80
32
22
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ELEMENTS NO FITXATS
ÀMBIT
1. Patrimoni
immoble

TIPOLOGIA
1.1. Edifici

1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble

1.1. Edifici

1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble
1. Patrimoni
immoble

1.1. Edifici

1.1. Edifici

1.1. Edifici
1.1. Edifici
1.1. Edifici
1.2. Conjunt
Arquitectònic
1.3. Elements
arquitectònics

NOM
Capella de Santa
Maria del castell
de Santa Fe
Torre de Cal
Galup
Edifici històric del
Centre Cultural i
Recreatiu de
Santa Fe (CCR)
Casino Recreatiu
de Santa Fe.
Cal Badó

RAÓ DE NO INCLUSIÓ
Era la capella que posseí el castell de Santa Fe, desapareguda al segle XVIII. Es desconeix
la seva ubicació.
Aquest gran casal, un dels més importants que hi havia al nucli urbà de Santa Fe, fou
enderrocat l’any 1979.
Aquest edifici d’estil popular fou enderrocat l’any 2003, moment en què el CCR s’instal·là al
nou Centre Cívic “Salvador Benach”.
Aquest edifici apareix en una fitxa de l’Inventari de patrimoni arquitectònic (IPA) de la
Generalitat amb el nom de “la cooperativa” amb un número de fitxa intern: ACCN 15902
Aquest edifici, seu d’un local social del poble, va ser enderrocat després de la Guerra Civil.

Aquest edifici ubicat al carrer de la Font ha patit remodelacions que han afectat
sensiblement la seva estructura original.
Ca la Joana
Aquest edifici ubicat al carrer de la Font ha patit remodelacions que han afectat
sensiblement la seva estructura original.
Cal Ros
Aquest edifici ubicat al carrer de la Font ha patit remodelacions que han afectat
sensiblement la seva estructura original.
Castell de Santa
Aquest castell s’esmenta a la documentació des del segle XIV fins al XVIII. Es desconeix el
Fe
lloc del seu emplaçament.
Elements
Es tracta d’un conjunt d’elements arquitectònics de procedència diversa que van ser
arquitectònics
dipositats a la zona enjardinada de la façana nord de l’església de Santa Maria, com ara
modificats a
parts de bases de premses, fragments de columnes i elements de difícil identificació. Estan
l’entorn del recinte molt modificats i alguns estan trencats, raó per la qual no tenen prou entitat per ser inclosos
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1. Patrimoni
immoble

1.3. Elements
arquitectònics

1. Patrimoni
immoble
4. Patrimoni
immaterial

1.5. Obra civil

4. Patrimoni
immaterial

4.1.
Manifestacions
festives
5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones

5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni

4.1.
Manifestacions
festives

de l’església
Creu de terme de
la vinya de la
Creueta
Pou del paratge
de la Canària
Carnaval

Festa del Parellot

al Mapa del Patrimoni.
Aquesta creu de terme ha desaparegut.

Aquest pou es construí als anys ’60 del segle XX, però tenia un cabal pràcticament nul i es
deixà sense utilització. Actualment no existeix.
El carnaval de Santa Fe té uns orígens singulars, pel fet que era costum des de la
postguerra, llogar tres músics de Barcelona que amenitzaven la festa. Dos d'aquests músics
eren cecs i el tercer els havia de guiar. L’element que dóna més renom al carnaval actual de
Santa Fe és la confecció d’una carrossa que actua en les diverses comparses que es fan en
diferents pobles de les comarques penedesenques. Aquest fet, que sembla fortament arrelat
entre els veïns de Santa Fe ja que la participació és elevada, no representa diferències
culturals que la facin més rellevant que en d’altres poblacions.
Es tracta de la festa que es celebrava per l’aniversari del Parellot, el drac de Santa Fe. Es
va deixar de celebrar l’any 2006.

Font de Cal Janet

Aquesta font no ha estat localitzada, les dades que existeixen sobre el lloc són imprecises.

Font de la
Barberana

No localitzada. Segons les fonts bibliogràfiques, aquesta font està colgada a causa de
l’abocament d’escombraries.

Font del Lloret

Aquesta font està perduda.

Font de Ca la

Aquesta font es va perdre, però l’aigua va ser canalitzada pels propietaris de Ca la Martra.
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natural
5. Patrimoni
natural

5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni
natural
5. Patrimoni
natural

d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural

Martra
Font de Ca la
Malvina/Font de
Ca la Balbina

Aquesta font, que era de bassa, es va perdre.

5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural
5.1. Zones
d’Interès
Natural

Font / Bassa de
Cal Castelló

Aquesta font es trobava a l’indret dels Pins de Cal Ferret. Va desaparèixer.

Font / Bassa de
Cal Castelló

Aquesta font es trobava a l’indret dels Pins de Cal Ferret. Va desaparèixer.

Font / Bassa de
Ca la Gran

Aquesta font es trobava al carrer de la Riera. Va desaparèixer.

Font / Bassa de
Cal Bòlica

Aquesta font es trobava al carrer de la Riera. Va desaparèixer.
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ALTRES
Web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sobre el
projecte de recuperació del traçat de la Via Augusta a Catalunya.
http://www.mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/Via_Augusta/inici.jsp.
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