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1- OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
 

1.1.  Agraïments 
 
Aquest treball, impulsat i finançat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, d’acord amb el conveni subscrit per ambdues administracions el 
mes d’abril de 2004, i en el marc del programa d’Inventaris del Patrimoni 
Local que gestiona l’OPC,  ha estat realitzat per la historiadora Mª del Agua 
Cortés Elía, per encàrrec de l'OPC amb l'estreta col·laboració de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, que ha posat tots els mitjans 
tècnics i humans a disposició meva.  Principalment agraeixo l'interès i 
col·laboració desinteressada de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, Valentí 
Carrera i Vila, així com del Regidor de Cultura; Lluís Oliveres, que van 
propiciar la realització d'aquest inventari degut al seu interès en tirar 
endavant projectes culturals en benefici de la població del municipi; també 
ha estat cabdal la col·laboració de l’administrativa del Departament de 
Serveis Personals, Margarida Bou i Cinca, així com de tot l'equip de govern i 
altres treballadors de l’Ajuntament que han facilitat la meva tasca i m'han 
proporcionat diferent tipus d'informació. 
 
He de fer menció de l'especial participació i interès de David Sanz, 
important estudiós i meticulós recol·lector de tot tipus de històries, 
anècdotes i fets que estiguin relacionades amb el municipi, fet que m'ha 
estat de gran utilitat a l'hora de la recerca d'elements inventariables així 
com en la documentació d'alguns d'ells. També a en Jordi Suades i Marigot, 
estudiós i compilador de documentació històrica referent al municipi, així 
com de fotografies antigues del terme. Sens dubte els estudis realitzats per 
tots dos són els més complerts fets sobre el municipi i convé tenir-los en 
compte sempre en actuacions futures. De la mateixa manera ha estat 
inestimable la informació proporcionada pels estudiosos Miquel Vila i Pere 
Canal, ja que el seu estudi sobre el terme i evolució històrica de Sant Vicenç 
ha ajudat molt en el desenvolupament de la meva tasca. 
 
He comptat especialment amb la ja esmentada col·laboració de la Sra. 
Margarida Bou i Cinca, gran coneixedora de la zona que m’ha proporcionat 
informació inestimable; Assumpta Haro, Bibliotecària de Sant Vicenç, que 
m’ha facilitat l’accés a la documentació de la biblioteca;    Ema Vila, 
arxivera de Sant Vicenç;   Joan Martín, policia municipal de Sant Vicenç, 
que em va acompanyar en un recorregut pels camins de Vallhonesta; Manel 
Marco, de Promucast S.L., que m’ha facilitat l’accés a diferents elements; 
Ricard Gomis, del Centre Excursionista de Sant Vicenç, que amb les seves 
converses i coneixement del territori ha facilitat l’ampliació d’informació i la 
descoberta de nous elements; Goretti Vila, arqueòloga, de cal Carreres de 
Vallhonesta;  Georgina Pérez, tècnica de turisme del Consorci d’Iniciatives 
Bages Sud; Francesc Farré del Gremi de Carreters. 
 
He comptat també amb la col·laboració de diferents persones relacionades 
directament amb les cases del terme: Doris del Valle de Cal Xic de l’Agustí, 
Ignasi Torné de Els Fabrés, Maria Fainé de cal Fainé, Marc Rodríguez Ballarà 
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de cal Josepó, Pere Rosell Foraster de Sant Joan de Dalt, Josep Escorsell de 
ca l’Aiguader que ha restaurant conscientment i amb respecte històric 
moltes cases del terme, Aurora Playà Dauder  del Putxet, Lluís Vila de cal 
Cotoliu, Melcior Vila de cal Carreres de Vallhonesta, Pere Ambrós, pastor i 
masover del Soler de les Teules, Vicente Díaz Delgado de cal Joan Domingo, 
Mercé Barat Collado de can Canyelles (cal Teta), Rosa Ponsa Tarrés de la 
Torre Moratones, Orestes Martín Serrano, vigilant de cal Balet, Joan 
Pladellorens Doz de cal Papa, Pepeta Viladoms de cal Tinet, Joan Viadiu 
Capvilaró de cal Gepet de la Muntanya, Laura Gomferrer i Jorge Bail de ca 
l’Estevenó, Joan Solà de Cal Solà, Rosa Puig Franch de Cal General, Miquel 
Bosch Viladoms de Cal Tinet, Adelina Balletbó Prunés de Can Ros, Jordi 
Martínez de cal Senyoret, Jaime Ambrós Marigot de Cal Jan, Vicenç Ambrós 
i tota la família Ambrós de Cal Martí de Vallhonesta, Francesca Rodríguez 
Gratacòs de cal Gravat del Serrat de la Beguda, Antolina Vilaseca de La 
Torre. 
 
Agraeixo molt especialment a totes i cadascuna d'aquelles persones que 
han obert les portes de casa seva per a que jo entrés a veure les parets i 
altres elements, i que han dedicat part del seu temps a explicar-me els seus 
records històrics sobre allò que em mostraven o sobre qualsevol tema 
relacionat amb el meu treball. 
 
També agraeixo la col·laboració desinteressada d'altres persones que han 
col·laborat en la recerca puntual d'alguns elements: Francesc Vila, Director 
del Museu Comarcal de Manresa, Antoni Daura, arqueòleg del Bages; i tots 
aquell que han escrit algun llibre relacionat amb Sant Vicenç de Castellet i 
que es troben reflectits a l'apartat bibliogràfic, sense ells la recerca històrica 
no tindria fonaments. Per a l’elaboració de l’apartat històric de Vallhonesta, 
així com l’elaboració de les fitxes de Sant Jaume i del camí Ral, s’ha tingut 
molt en compte tots els treballs realitzats per David Sanz Pérez i que 
amablement em va facilitar per tal que el treball fou més complet. 
Igualment els diferents articles publicats a El Breny per diferents estudiosos 
del lloc entre els que destaquen Jordi Suades i M. Carme Grauvilardell. 
 
Vull destacar i deixar constància de la positiva predisposició de la majoria 
de persones que he visitat envers al descobriment i al coneixement del 
passat històric del municipi i de qualsevol tema relacionat, fet que m'ha 
encoratjat en tot moment en la realització del present treball. I per això el 
meu agraïment final és per a tots els habitants de Sant Vicenç de Castellet 
que m'han facilitat la tasca amb el seu entusiasme sempre evident cap a la 
meva feina. 
 
 
 

1.2. Objectius 
 
El present Inventari de Patrimoni del municipi de Sant Vicenç de Castellet 
inclou tot el terme d'aquest municipi. 
 
El punt de partida va ser l'interès per part de l'Ajuntament d'obtenir 
informació dels elements històrics i d'interès cultural del terme municipal 
per tal de tenir coneixement de l'estat i la importància de cada un i del seu 
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conjunt, a fi de portar a terme accions concretes, entre elles l'especificació i 
ampliació dels elements a protegir al Pla General Urbanístic del municipi, 
així com l’elaboració del catàleg de masies que obliga la recent llei 
d’Urbanisme. La recollida i processament de les dades s'ha realitzat entre 
els mesos de març i agost de 2004. 
 
Els objectius d'aquest treball són els que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la realització d'inventaris de patrimoni local de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona: "la recollida exhaustiva de 
dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva valoració, 
permetent l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, 
així com la planificació de la seva rendibilitat social". El resultat és una eina 
a disposició de l'Ajuntament amb la informació individual i de conjunt dels 
elements patrimonials del municipi que ajudi a fomentar la conservació, la 
difusió, el coneixement del medi, i utilitzar-la com ajuda en la ordenació i 
planificació urbanística, així com en d'altres accions de benefici social. 
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2- METODOLOGIA 
 
 

2.1. Metodologia de treball 
 
Per realitzar l'inventari es va adoptar una metodologia de treball 
estructurada en tres etapes principals: 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació 
 2- Treball de camp: recollida d'informació oral i visita a cada element 

detectat i al terme en general 
 3- Treball de gabinet: contrastant les fitxes de camp amb la 

documentació, introducció de la informació a les fitxes i elaboració de la 
memòria com a conclusió 

 
 En cada una d'aquestes etapes s'ha procedit a realitzar una sèrie de 
tasques que es detallen a continuació de forma cronològica: 
 
 
 1- Recopilació prèvia de documentació: 

 
- Recopilació de la documentació existent sobre el municipi: 

bibliografia, publicacions, Carta Arqueològica de la Generalitat, 
Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, Inventari de 
Patrimoni Industrial de la Generalitat, Pla General Urbanístic de 
l'Ajuntament, llistats de Béns d'Interès Local.  Aquesta recopilació 
es va realitzar fent un buidatge de la bibliografia existent a la 
Biblioteca Municipal de Sant Vicenç de Castellet, a l'Arxiu Municipal 
de Sant Vicenç de Castellet, a l'Arxiu Històric i Comarcal de 
Manresa i a d'altres arxius que s'especifiquen més endavant, junt 
amb la documentació i informació facilitada per l'Ajuntament,  i 
per diferents estudiosos locals, especialment Jordi Suades i David 
Sanz. Les publicacions que s'han fet sobre diferents temes del 
terme, han facilitat molt la tasca d'inventari. 

 
- Amb aquesta base es va realitzar un llistat de possibles elements 

inventariables que es va contrastar amb l'opinió d'alguns 
estudiosos i  membres de l'Ajuntament ja citats anteriorment. La 
llista no es va considerar tancada ja que quedava subjecta al 
treball de camp que va permetre identificar més elements en el 
transcurs de la feina. 

 
- Per tal de facilitar el treball de camp es van diferenciar diferents 

zones del municipi, principalment tenint en compte que la vila 
s'havia de prendre com una zona i l'entorn com una altra. Les 
zones diferenciades han estat les següents: Es distingeixen 
clarament 7 zones delimitades per la seva evolució històrica i 
relació geogràfica amb el territori: poble de Sant Vicenç, en el que 
podem distingir el nucli antic, el Raval de les Roques (Altes i 
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Baixes) i la Balconada; El Clot i Raval Nou; Castellet (barri de la 
Farinera); Clot del Tufau; Serrat de la Beguda; Vallhonesta, amb 
una independència històrica clara fins el segle XVIII; la zona de 
Boades. Cal destacar que l’estructura territorial queda partida per 
pas del riu Llobregat que divideix el territori en dues zones 
clarament diferenciades.  

 
- Es van establir contactes inicials amb informadors orals: 

estudiosos del terme, els habitants de les masies i cases, 
propietaris de fons documentals, rector de la parròquia,  gent 
gran, pastors, artesans,....; i que en el moment del treball de 
camp es van anar visitant per tal de cercar el màxim d'informació. 

 
 
 2- Treball de camp:  

 
- En base als elements que ja s'havien detectat es va iniciar la 

recollida de dades visitant cada element,  recopilant la informació 
que ens proporcionava la observació directa junt amb la que ens 
proporcionaven les fonts documentals i els possibles 
col·laboradors;  es fotografiaven els elements, fet que facilitava 
després la tasca de gabinet. 

 
- Es contrastava amb documentació cartogràfica històrica i actual 

per tal de detectar topònims o nous elements a la zona visitada. 
 

- En el cas de les masies es va procurar visitar el major nombre de 
cases possibles tenint en compte la disponibilitat dels habitants. 
Es documentava cada un dels elements destacables i es situaven 
en un plànol. Cal destacar que no s'ha pogut accedir a tots els 
immobles, tot i que s'ha conegut per altres mitjans l'existència o 
no d'elements interessants que han permès la documentació. 

 
 
 3- Treball de gabinet: 

 
- Realització de les fitxes dels elements. Les fitxes s'anaven 

completant a mida que es feia el treball de camp, de manera que 
aquestes dues fases s'han anat compaginant. Això ha facilitat la 
feina ja que s'havien detectat molts elements d'entrada i era 
necessària una estructuració per zones i completar el procés en 
cada zona. 

 
- En omplir els camps de descripció i d'història es contrastava la 

documentació escrita de que es disposava amb la informació 
obtinguda d'altres inventaris previs i amb les conclusions tretes de 
l'observació directa de cada element. D'aquesta manera es 
procurava ser el màxim exhaustiu en la documentació. En fer això, 
s'han detectat errades en altres inventaris previs que queden 
subsanades amb el present. 
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- Es feien rutes per les zones diferenciades, inventariant els 
elements que ja es coneixien prèviament i detectant d'altres sobre 
el terreny. Aquestes rutes, completades amb la visita a cada 
element facilitava l'obertura de noves fitxes. D'aquesta manera 
també s'anava fent un llistat d'elements "no fitxats" per adjuntar a 
la memòria, consistent en aquells elements que no tenen prou 
entitat cultural per elaborar una fitxa documental. 

 
- Quan es va tenir introduïda a les fitxes la informació documental i 

històrica, es van completar amb les dades complementàries: 
coordenades UTM, alçada i fitxes relacionades. 

 
- En fer el repàs final de les fitxes abans de redactar la memòria, es 

van unificar les dades corresponents als camps Estil/Època. 
 

- Finalment es van introduir les fotografies que s'havien realitzat en 
format digital i es van escannejar  els plànols topogràfics 
d'ubicació de cada element. Amb això les fitxes es donaven per 
tancades. 

 
- En tancar les fitxes es va procedir a la redacció del present 

informe. 
 
 

2.2. Fonts consultades  
 
S'han utilitzat diferents tipus de fonts per l'elaboració de l'inventari: 
documentació d'arxius públics i d'arxius privats, informació oral, bibliografia 
i la observació directa dels elements. Passem a detallar aquestes fonts. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ D'ARXIUS: 
 
ARXIUS PÚBLICS 
 
 BC  Fons d’arxiu de la Biblioteca de Catalunya 
 AHCM  Arxiu Històric i Comarcal de Manresa 
 AHDB   Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 
 ACMDB  Arxiu del Servei de Catalogació i Conservació de 

Monuments de la Diputació de Barcelona 
 AMSVC   Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Castellet 
 ADV   Arxiu Diocesà de Vic 
 ACA   Arxiu de la Corona d’Aragó 
 AMM  Arxiu del Monestir de Montserrat 
 ACSU   Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell 
 BMSVC  Biblioteca Municipal Sant Vicenç de Castellet 
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ARXIUS PRIVATS 
 
 APV   Arxiu privat Mas Les Vives 
 ARP   Arxiu del Registre de la Propietat de Manresa 
 AUEC  Arxiu Centre Excursionista de Catalunya 
 ACESVC Arxiu Centre Excursionista de Sant Vicenç de 

Castellet 

 
 
ALTRES INVENTARIS UTILITZATS O CONSULTATS 
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

(IPAC), municipi de Sant Vicenç de Castellet. (1983-1989). (7 
elements). 

 Carta Arqueològica del Bages. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Sant Vicenç de Castellet. (1988-1994). (3 elements). 

 Carta paleontològica de Catalunya. 1994. (1 element). 
 Catàleg monumental del Servei de Catalogació i conservació de 

monuments històrics de la Diputació de Barcelona. 1928. Edifici del 
Rellotge de l’Escola Industrial, Barcelona. (2 elements). 

 Catàleg de monuments de l’Institut d’Estudis Catalans. 1920. Arxiu del 
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona. (2 elements). 

 Inventari del Patrimoni Industrial (Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya) (IPIC). (no hi ha elements 
inventariats). 

 Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona 
(SPAL). 

 Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya 
(IPEC). (No hi ha elements inventariats).  

 Tines al mig de les vinyes. Inventari. Consorci Turístic de les Valls del 
Montcau. 2004. Realitzat per VR Consultors (Viladecavalls).   

 
 
INFORMACIÓ  ORAL 
 
S'ha obtingut informació oral, i a vegades amb alguna documentació escrita 
puntual, de les següents persones: 
 

- Valentí Carrera, Alcalde de Sant Vicenç de Castellet 
- Lluis Oliveres, regidor de cultura 
- Assumpta Haro, Bibliotecària 
- Margarida Bou, administrativa de l’Ajuntament 
- Montse Sanchez Maroto, administrativa de 
l’Ajuntament 
- Josep M. Agustí, Ajuntament 
- Oleguer Mollet Ajuntament 
- Jordi Feiner, tècnic de l’Ajuntament 
- Ema Vila, arxivera 
- Jordi Suades, historiador 

 - Juanillo, encarregat de cal Solé 
- Orestes Martín Serrano, vigilant de cal Balet 
- Joan Pladellorens Doz, de cal Papa 
- Pepeta Viladoms de cal Tinet 
- Joan Viadiu Capvilaró de cal Gepet de la 
Muntanya 
- Laura Gimferrer i Jorge Baile de ca l’Estevenó 
- Jordi Torné, Arxiver de l’Arxiu de Manresa 
- Ignasi Torné, Els Fabrés. 
- Enric Casals Bagué. Canyelles.  
- Joan Solà. Cal Solà 
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- Els ermitans de Castellet 
- Mónica Pazo, arquitecta municipal de Castellgalí 
- Joan Martín, policia municipal de Sant Vicenç 
- Georgina Pérez, tècnica de turisme del Consorci 
d’Iniciatives Bages Sud 
- Manel Marco, Promucast S.L. 
- Ricard Gomis, Centre Excursionista de St Vicenç 
- Josep Escorsell 
- David Sanz 
- Doris del Valle de Cal Xic de l’Agustí 
- Maria Fainé de cal Fainé 
- Marc Rodríguez Ballarà de cal Josepó 
- Pere Rosell Foraster, Sant Joan de Dalt 
- Aurora Playà Dauder, el Putxet 
- Lluís Vila, cal Cotoliu 
- Melcior Vila de cal Carreres de Vallhonesta 
- Goretti Vila, arqueòloga, de cal Carrereres de 
Vallhonesta 
- Pere Ambrós, masover del Soler de les Teules 
- Vicente Díaz Delgado de cal Joan Domingo 
- Mercè Barat Collado de can Canyelles (cal Teta) 
- Rosa Ponsa Tarrés de la Torre Moratones 
- Antolina Vilaseca 
- Joan Montsech 
- Joan Casals Baqué, president del Gremi de Carreters
- Francesc Farré Biosca, vice-president del Gremi de 
Carreters 
- Antoni Carreras Puigjané, tresorer del Gremi de 
Carreters 
 

- Rosa Puig Franch. Cal General. 
- Miquel Bosch Viladoms. Cal Tinet. 
- Adelina Balletbó Prunés. Can Ros 
- Jaime Ambrós Marigot. Cal Jan 
- Vicenç Ambrós i tota la família Ambrós de Cal 
Martí de Vallhonesta 
- Francesca Rodríguez Gratacòs de cal Gravat del 
serrat de la Beguda 
- Josep M. Pladellorens Sallés. Cal Papa. 
- Josep Viadiu Capvilaró. Cal Gepet de la Muntanya.
- Elisabet Bru de cal Cases 
- Miquel Arriaga de cal Cases 
- Lídia Bosch de cal Tinet 
- David Bricollé, periodista 
- Ramon Magem 
- Rita Vila Torrescasana, Agrupació de Sardanistes 
- Jordi Subirana 
- Joaquina García, vigilant de les Potases 
- Marta Samper, Agrupació de Sardanistes 
- Ramon Ollé Plaixats 
- Glòria Vives Garcia 
- Joan Vives Calsina 
- Miquel López 
- M. Carme Grauvilardell Soldevila 
- Jaume Massats 
- Jordi Martínez 
- Rafel Sempere de can Clot 
 

 
A més d'aquests col·laboradors directes, cal fer esment de cada un dels 
habitants de les cases que s'han visitat, ja que tots ells han contribuït a la 
documentació dels elements.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Es va realitzar un buidat de la documentació bibliogràfica existent 
principalment a la Biblioteca Pública de Sant Vicenç de Castellet que 
conserva un fons bibliogràfic local, així com d’altre documentació 
manuscrita i treballs diversos fets sobre el municipi, així com un fons 
fotogràfic. També es van recopilar totes les publicacions que s'han realitzat 
al municipi, en concret els diaris “Castellet”, “El Breny” i “Reflejos”;   de la 
revista cultural comarcal "Dovella" i el “Butlletí del Centre Excursionista del 
Bages”. Al final de la memòria, a l'apartat de bibliografia, s'especifica 
aquesta documentació. 
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CARTOGRAFIA.  
 
Per a l'anàlisi del terme municipal s'ha utilitzat: 
 
 Mapa topogràfic i mapa planimètric del terme de Sant Vicenç de 

Castellet de l'any 1922, realitzats pel "Servicio Cartográfico de la 
Diputación de Barcelona" (Cartoteca de Catalunya). E/ 1:25000. 

 
 Mapa Comarcal de Catalunya: El Bages, E/ 1:50.000. Institut Cartogràfic 

de Catalunya. Edició de l'any 2002. Format paper i format digital. 
 
 Mapes topogràfics de Catalunya editats per l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya E/  1:5.000 (fulls nº 363-1-8, 392-3-1/ 363-2-8, 392-2-1, 
363-2-7, 392-1-1, 363-1-8, 391-8-1). Edicions de l'any 2000. 

 
 Topogràfic Parc Natural Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, editorial 

Alpina, 2002. E/ 1:25.000.   
 
Per la localització d'elements a les fitxes s'han utilitzat els de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya a Escala 1:5.000.  
 
 
 

2.3. Explicació de la fitxa  
 
El model de fitxa que s'ha utilitzat és el que ha proporcionat l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per a la realització 
d'inventaris municipals, i que formen part d'una base de dades programada 
en MS Access 97. 
 
La fitxa conté una sèrie de camps d'informació que s'han omplert per a cada 
element: Número de Fitxa, Codi, Àmbit, Denominació, Ubicació, Titularitat, 
Propietari, Tipologia, Ús actual, Descripció, Observacions, Estat conservació, 
Autor, Any, Estil/Època, Segle, Emplaçament, Longitud, Latitud, UTM, 
Alçada, Accés, Número negatiu, Fitxes associades, Història, Bibliografia, 
Protecció, Número Inventari Generalitat, Autor fitxa, Data registre, Data 
modificació, Mapa, Fotografies. 
 
Hi ha una sèrie de camps en que el contingut s'ha de triar d'uns establerts 
prèviament per l'OPC: Àmbit, Codi, Tipologia i Titularitat. L'Àmbit i la 
Tipologia donen un Codi concret establert d'acord amb el següent esquema: 
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1- 
PATRIMONI 
IMMOBLE 

2- 
PATRIMONI 
MOBLE 
 

3- 
PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

4- 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

5- 
PATRIMONI 
NATURAL 

1.1- Edificis 
 

2.1-Elements 
urbans 

3.1-Fons 
d’imatges 
 

4.1-
Manifesta-
cions festives 

5.1-Zones  
d’interès 
natural. 
 

1.2-Conjunts 
arquitectònics 
 

2.2- Objectes 
 

3.2-Fons 
documentals 
 

4.2-Tècniques 
artesanals 

5.2-
Espècimens 
botànics 
singulars 

1.3-Elements 
arquitectònics 

2.3- 
Col·leccions 
 

3.3-Fons 
bibliogràfics 
 

4.3-Tradició 
oral 

 

1.4-Jaciments 
arqueològics 
 

  4.4-Música i 
dansa 

 

1.5- Obra 
civil 
 

  4.5- 
Costumari 
 

 

 
 
Cada fitxa es completa amb un mapa d'ubicació i d'una a tres fotografies. 
 
 
 

2.4. Criteris de selecció 
 
En aquest treball s'ha procedit a la identificació, descripció i documentació 
dels elements que s'han considerat patrimoni cultural del terme municipal 
de Sant Vicenç de Castellet per tal d'oferir una visió panoràmica d'un 
conjunt que determina les característiques concretes del lloc. No és aquest 
un estudi tancat, sinó que ha de mantenir-se obert a qualsevol aportació 
que contribueixi a l'enriquiment d'aquest patrimoni en funció de noves 
investigacions. Tampoc és un estudi que limiti les perspectives patrimonials 
al que conté l'inventari, sinó que ha de servir com a punt de partida per a 
incentivar  la recerca i la gestió del patrimoni que doni forma a diferents 
tasques entorn aquest i permeti la seva ampliació i conseqüent evolució. 
 
S'ha tingut en compte reunir el màxim nombre d'elements identificadors del 
terme incloent tot allò que podia tenir un valor patrimonial històric o de 
diferenciació. S'ha procurat obtenir el màxim d'informació de cada element 
de forma individual i de la  relació amb el seu entorn per tal de mostrar la 
importància de cada element com a quelcom característic i definitori 
d'aquest territori. Però cal assenyalar que no s'han inclòs tots els elements 
detectats sinó que s'ha fet una selecció envers els següents criteris: 
 
1- S'han inventariat tots els elements que prèviament havien estat 

compilats en altres inventaris: 
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. De la Generalitat: Carta Arqueològica (3 elements), Carta 
Paleontològica de Catalunya (1), Patrimoni Arquitectònic  (7 
elements). 
. Catàleg de Béns d'Interès Natural   (1 Parc Natural, zones amb 
refugis de fauna).  

 
2- S'han inventariat els elements mobles, immobles o naturals destacables 

per: 
. Singularitat històrica, artística, etnològica, identitària, simbòlica. 

 
3- S'han inventariat els fons documentals i fotogràfics que tinguessin  un 

fons històric important individualment i per al conjunt del municipi. 
 
4- S'han inventariat les manifestacions festives, musicals, artesanes i de 

tradició que són representatives i identificatives del terme. 
 
 
És per això que el volum de fitxes s'ha limitat finalment a les que hi ha a 
l'inventari com a elements més representatius, però  hi ha una sèrie 
d'elements que no s'han fitxat perquè s'ha considerat que no tenen prou 
significació per a ser inclosos a l'Inventari, elements que coneixem però 
que han desaparegut  o elements que s'han inclòs dins d'altres fitxes.   
D'aquests elements "no fitxats" es fa una relació a l'apartat corresponent 
d'aquesta memòria. Per tal que el coneixement del patrimoni de Sant 
Vicenç de Castellet sigui més complet, s'ha inclòs un anàlisi general dels 
elements fitxats i els no fitxats formant un conjunt (capítol 4.3). 
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3- MARC D'INTERVENCIÓ GENERAL 
 
 

3.1. Marc geogràfic, geomorfològic i econòmic. 
 
 
El municipi de Sant Vicenç de Castellet es troba al sector meridional del 
Bages, a la vall del riu Llobregat, amb una superfície de 17,09 km2 que es 
reparteixen en zones de bosc, agrícola i el poble. Limita amb els termes 
municipals de Mura, Manresa, Castellgalí, Castellbell i el Vilar i Rellinars.  
 
El terme actual és el resultat de l’agregació de dos municipis a mitjans del 
segle XIX: Sant Vicenç de Castellet i Vallhonesta. Es distingeixen clarament 
7 zones al terme de Sant Vicenç, delimitades per la seva evolució històrica i 
relació geogràfica amb el territori: 
 

• Poble de Sant Vicenç, en el que podem distingir el nucli antic, el 
Raval de les Roques (Altes i Baixes), la Balconada,  

• El Clot, Raval Nou i barri de la Balconada 
• Castellet (barri de la Farinera) 
• Clot del Tufau, depenent eclesiàsticament i relacionat geogràficament 

amb Castellgalí 
• Serrat de la Beguda, depenent eclesiàsticament de Castellbell 
• Vallhonesta, amb una independència històrica clara fins el segle XVIII 
• Boades, amb relació geogràfica amb Castellgalí 

 
Cal destacar que l’estructura territorial queda partida per pas del riu 
Llobregat de nord a sud, que divideix el territori en dues zones clarament 
diferenciades. A ell  desguassen les dues principals rieres: Castellet i Rubió 
(o Vallhonesta). Al torrent del Rubió li donen aigua els torrents de cal Jan, 
can Noguera i Sant Jaume. A més hi ha els torrents de cal Joan Domingo, 
de les Vinyes, Gall, Putxet, Fondo, entre d’altres. Algunes fonts drenen el 
territori, tot i que moltes s’han perdut o han sofert un procés d’assecada; 
entre elles destaquen la del Fiter, Balçamuller, Sant Jaume, can Vinyes. 
 
El riu Llobregat ha anat excavant una conca d’erosió sobre margues grises i 
blavoses de l’Eocè marí, en les que hi ha intercalades capes de sauló, 
calcàries, conglomerats i gres. Aquesta conca té una longitud de 4 km, 
paral·lels al riu, i una amplada de 3 km; comença a la confluència del 
Llobregat i el Cardener i finalitza 2km més enllà del poble pel sud (AA.VV. 
1987). 
 
El relleu és força pla, situat a uns 174 m sobre el nivell del mar, amb 
variacions d’altitud que oscil·len entre els 200 i els 600 metres, alternant 
valls, altiplans i conques d’erosió.  El punt més alt és la Morella amb 639 m. 
Altres accidents geogràfics son El Puigsoler (525,3 m) a la serra de 
Vallhonesta, cim emblemàtic molt concorregut per excursionistes sobre el 
que hi ha una senyera i una caseta de fusta amb un pessebre i un llibre de 
signatures; la muntanya de Castellet (277 m); el Serrat de la Beguda; Coll 
de Gipó.  
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Cal destacar que una part del terme municipal es troba dins el Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac. D’una extensió total de 1.709 ha 
que té el municipi de Sant Vicenç de Castellet, 221,6 ha formen part del 
Parc Natural, representant un 12,97% de l’extensió total de l’espai protegit. 
 
El clima és mediterrani subhumit, fred a l’hivern i calorós a l’estiu, però amb 
variacions segons l’altitud i zona, amb precipitacions escasses.  
 
La vegetació i fauna és de tipus mediterrani, amb presència d’algunes 
espècies eurosiberianes. Bàsicament alzinars i rouredes, tot i que també hi 
ha pi blanc, roig i pinassa, faig, freixe i teix. Vora els camins són nombroses 
les espècies de gramínies i abunden les esparregueres. Destaquen la 
presència d’una roureda en la zona més obaga i ombrívola de la vall de 
Vallhonesta, on destaca el Roure Gros del Rubió; així com la presència 
d’arbres fruiters en les zones de conreu agrícola. Entre les espècies 
faunístiques destaquen el porc senglar, ratolí de bosc, falcó pelegrí, talpó 
roig, talpó muntanyenc i salamandra. 
 
Cal destacar la importància del torrent de les Pasteres com a corredor 
biològic entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i el de Montserrat.  
 
Malauradament els incendis forestals dels anys 1982, 1985, 1986 i 2003 
han malmès l’ecosistema que ha canviat de fesomia tot i les tasques de 
repoblació dutes a terme pel Centre Excursionista de Sant Vicenç que va fer 
diferents campanyes de replantació. 
 
La població de Sant Vicenç de Castellet es troba bàsicament concentrada en 
el nucli principal de població, el poble, en el que distingim diferents barris. 
Podem dir que hi ha una certa qualitat urbanística, ja que els edificis 
generalment no excedeixen els dos pisos. El poblament disseminat és molt 
petit, tot i que s’ha experimentat un lleuger increment els darrers anys amb 
la restauració de masies dels petits nuclis de Vallhonesta, Clot del Tufau i 
Serrat de la Beguda, fonamentalment com a primeres residències, tot i així 
la ocupació no passa del 3%. Les masies de Sant Vicenç es van configurar 
entorn a l’economia agrícola de la zona marcada per l’explotació de la vinya. 
Hi ha alguns grans masos dels que depenien altres petites cases de 
rabassaires que explotaven la terra. Entre els masos més importants 
destaquen Els Fabrers, can Cases, can Fiter (a la zona del Clot del Tufau); 
can Marcet, can Forns, Sant Jaume, can Serra, les Vinyes (a Vallhonesta); 
el Clot de la Serra, can Solé (a el Clot); Ginferrer, Sant Joan de Dalt (al 
poble); les Vives (a la Farinera). Pràcticament tots els masos tenen tines 
que tipològicament es poden situar entre els segles XVII-XVIII, així com 
barraques de vinya escampades per les terres que explotaven i que 
confereixen una característica destacada al territori. 
 
L’evolució de la població de Sant Vicenç ha sofert diferents variacions en 
cada etapa històrica influenciada pels esdeveniments econòmics 
fonamentalment. 
 
Les primeres dades de poblament són les que proporciona el Fogatge de 
1368-1370 (IGLÉSIES, 1962): Sant Vicenç tenia 21 focs i Vallhonesta 13. Al 
fogatge de 1497 (IGLÉSIES, 1991), que coincideix amb un període de 
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davallada demogràfica després de la guerra civil contra Joan II, Sant Vicenç 
tenia 7 focs i Vallhonesta  4. Al de 1553 (IGLÉSIES, 1979) apareix el mateix 
número de focs que en l’anterior. No podem considerar que les dades siguin 
del tot fiables tenint en compte el sistema de recompte i la possibilitat 
d’amagar dades. A partir del segle XVIII, amb els censos moderns que 
compten la població per habitants i no per cases o focs, també pot contenir 
una falsedat en les dades ja que es comptava la població per tal de pagar 
impostos, fet que provocaria amagar informació. El de 1717 recull 94 
habitants a Sant Vicenç i 45 a Vallhonesta. El cens ordenat pel comte 
Floridablanca el 1787 dóna 50 habitants per Sant Vicenç i 57 per 
Vallhonesta, amb una desproporció respecte a l’anterior inexplicable. Durant 
la segona meitat del segle XIX la població augmenta considerablement, 
quadruplicant-se mostrant la clara influència de la construcció del ferrocarril 
i de l’assentament de la indústria tèxtil al municipi. En aquest període la 
immigració va ser un important factor en l’augment de població amb 
persones vingudes d’altres municipis de Catalunya. Durant aquest darrer 
terç del segle XIX es detecta un significatiu canvi en el percentatge de 
població activa que treballa en el camp que passa del 58,20% al 31,22% 
(MARTÍN i altres, 1987), canvi degut probablement a la plaga de fil·loxera 
que redueix el cultiu de la vinya i l’increment de la indústria tèxtil. Durant el 
segle XIX es produeix l’arribada de molts obrers procedents de diferents 
llocs de Catalunya, de manera que entre 1871 i 1905 la immigració 
augmenta del 40,15% al 53,19% (SUADES i altres, 1986). 
 
 
Fogatge de 1497: 
Sant Vicenç de Castellet Vallhonesta 

- Mossèn Muntanyans 
senyor de Castellet 

- Berthomeu Sant Johan 
- Gabriel Vives 
- Andreu Pedro 
- Pere Viuet 
- Berthomeu Fabrès 
- Johan Canyelles 

- En Marcet 
- En Johan Serra 
- En Rossinyol 

 
 
 
Fogatge de 1553: 
Sant Vicenç de Castellet Vallhonesta 

- Miguel Canyelles 
- Bertomeu Fabres 
- Joan Cases 
- Pere Vives 
- Joan Sanct Joan 
- Francesch Gimferrer 
- Miguel Bisball 

- Joan Marcet 
- Miguel Serra 
- Francesch Marquet 
- Jaume Marcet del Mas 
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Censos moderns: 
Any 1717 149 habitants 
       1787 107 
       1867 200  
       1877 483 
       1885 879 
       1895 1.403 
       1900 1.429 
       1910 1.632 
       1920 1.895 
       1930 3.037 
       1940 3.859 
       1945 3.909 
       1950 4.043 
       1960 5.416 
       1965 5.800 
       1966 6.000 
       1975 7.600 
       1981 7.839 
       1991 7.393 
       2001 7.429 
       2003 7.334 
 
 
Des d’inicis del segle XX la dinàmica va en augment, intensificant-se a partir 
dels anys 20 i fins a l’inici de la Guerra Civil de 1936, estancant-se en la 
postguerra. Entre 1920 i 1940 la població es va incrementar fins arribar als 
3.859 habitants. En la dècada del 1960 torna a haver un augment degut a 
la intensa immigració principalment d’Andalusia. De 5.500 habitants al 
1960, es passà a 7.600 el 1975. El anys 80 el creixement ha sigut negatiu, 
arribant al 2003 amb 7.334 habitants. 
 

Habitants per nuclis de població (any 2001) 
 
- Can Xesc: 17 
- El Clot del Tufau: 38 
- La Balconada: 162 
- Boades: 18 
- Sant Vicenç: 7.152 
- Vallhonesta: 10 
 
TOTAL: 7.398 habitants  

 
 
A finals del segle XIX Sant Vicenç era un nucli molt petit concentrat al 
voltant de l’antiga església parroquial ja desapareguda; hi havia la casa cal 
Castaño, el Raval de les Roques i el Raval Nou, les pairalies de Sant Joan de 
Dalt, Sant Joan de Baix i Ginferrer, i algunes cases repartides pel terme 
entre les que trobem cases importants com Les Vives. L’any 1871 es 
comencen a urbanitzar carrers al nou nucli urbà: Castellet, Sobrerroca i 
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Migdia, carrers que formen una estructura reticulada tallada per les dues 
línies fèrries que divideixen la població en diversos sectors. La construcció 
dels ferrocarrils (Barcelona-Zaragoza al 1850; Catalans al 1924), el pont 
sobre el Llobregat al 1923; l’establiment de fàbriques (Mercader, 1850; 
Castells, 1870; Balet Vendrell, 1861; Armengol, 1893), va propiciar aquest 
augment de població i creixement del poble, canviant l’antiga economia 
basada en l’agricultura per una altra ben diferents recolzada en el progrés 
industrial. 
 
Així l’agricultura ha anat perdent pes progressivament des de l’inici de la 
crisi en el sector a mitjans del segle XIX. Les explotacions actuals són 
unitats familiars, amb tan sols 1,5% de la població activa. La vinya 
pràcticament ha desaparegut, així com el blat, dedicant-se bàsicament al 
conreu de farratges i alguns fruiters. A partir del anys cinquanta l’explotació 
de la pedra es fa més intensiva, i va ocupar a inicis dels seixanta el 24% de 
la població activa. El sector tèxtil va mantenir el percentatge més elevat 
d’ocupació fins a la crisis del sector els anys setanta. Els darrers anys ha 
hagut un important creixement de petites i mitjanes empreses 
principalment del sector terciari i serveis. 
 
 
Els principals eixos de comunicacions són: 

- l’Autopista C16 (antiga A-18) de Terrassa a Manresa, travessa el 
terme municipal per la zona oest. 

- La carretera C-55 (antiga C-1411) d’Abrera a Puigcerdà. Constitueix 
l’actual eix del Llobregat i circula paral·lelament al curs del riu. 

- La carretera BV-1229 de Sant Vicenç al Pont de Vilomara, dóna 
accés al nucli de Sant Vicenç i comunica el municipi amb el Pont de 
Vilomara. 

- La línia de Renfe que comunica Barcelona amb Manresa i que 
divideix el terme municipal en dues meitats. 

- La línia dels Ferrocarrils de la Generalitat que comunica Barcelona 
amb Manresa 

 
 
 
3.2. Marc històric 

 
ORÍGENS 
La presència humana més antiga que consta a Sant Vicenç de Castellet data 
del període mitjà del neolític, ja que les troballes de la bòbila de Can Vidal i 
al carrer de la Igualtat així ho demostren. Es tracta de dos sepulcres de 
fossa descoberts l’any 1934. També s’han trobat a Castellet alguns 
fragments de terrissa que daten de l’època ibèrica tot i que la presència 
d’algun jaciment no ha estat comprovada.  La proximitat de dos importants 
jaciments romans: la vil·la de Boades i el mausoleu de la Torre del Breny, 
no deixen dubte del segur passat romà del municipi, tot i que 
arqueològicament no ha estat constatat. Aquest dos jaciments que es 
troben al terme de Castellgalí tenen una vinculació amb Sant Vicenç per la 
seva proximitat i pel vincle parroquial de Boades. També hi ha referències a 
troballes de monedes romanes al terme i és possible que algun dels masos 
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tingui algun precedent romà. A més, cal recordar que al via romana passava 
pel costat del Llobregat, fet que testimonia aquest passat romà.  
 
 
MEDIEVAL 
Amb la repoblació de Guifré el Pelós apareix documentat el comtat de 
Manresa l’any 906 perdurant fins ben entrat el segle XII. A aquest comtat 
pertanyien Castellet i Vallhonesta, dues entitats separades que 
conformaven el terme de l’actual municipi i que no es van unificar fins a 
mitjans del segle XIX. Per tant, dues entitats amb dos senyors diferents i 
amb una evolució històrica que cal estudiar per separat fins a la 
industrialització. 
 
Sant Vicenç de Castellet 
 
El document que dóna fe dels primers mil anys d'història documentada al 
municipi és una butlla papal en papirus que data del mes de maig de l’any 
1001, en la qual el papa Silvestre II ratifica la concessió dels béns i 
possessions del castell i terme de Castellet al Bisbe Sal·la de la Seu d'Urgell, 
i els seus successors. Aquell any el comte d'Urgell, Ermengol I i el bisbe 
Sal·la van viatjar a Roma per visitar el papa Silvestre II, l'erudit monjo 
Gerbert d'Aurillac. Aquest document indica que Castellet i el seu terme 
havien estat propietat ja al segle X de la diòcesi d'Urgell, conservant  
aquestes propietats fins a la segona meitat del segle XII. Aquest document 
es troba a l’Arxiu del Museu Diocesà de La Seu d’Urgell. Aquesta butlla 
queda confirmada per una altra del Papa Urbà II, l’any 1099, que diu que el 
bisbe Ot d’Urgell tenia aquestes propietats entre les que es trobava 
Castellet “sub Manresa” (MARTÍN, 1987; CANAL, 1986).  
 
La torre de Castellet s’aixecaria com una torre de defensa o vigilància de la 
Marca Hispànica. Es tracta d’una torre de les que popularment s’anomenen 
torre dels moros, ja que eren defensa en la lluita dels cristians contra els 
àrabs. Seguiria una línia de defensa de la que també formarien part els 
castells de Castellgalí i Castellbell. 
 
El domini episcopal es va mantenir fins el 1179, quan Arnau de Préixens va 
vendre el Castell i terme al rei Alfons I el Cast, passant a estar sota domini 
feudal i apareixent la família de castlans que reben el nom de “Castellet”. 
Els Castellet eren també senyors de Vacarisses. El 1278, Humbert de 
Rocafort (de Rocafort, Mura i Castellbell), gendre de Guillem de Castellet, 
destrueix el castell i s’apoderà en assassinar a Guillem. Entre 1279 i 1306 el 
posseïa Humbert de Rocafort, casat amb Sibil·la de Castellet. En morir 
aquest va quedar al davant de les possessions la seva vídua fins el 1315 en 
que heretà la seva filla Blanca casada amb Ramon de Cirera  que serà 
senyor de Castellet i que traspassà el domini de Castellet al noble manresà 
Guillem de Camps el 1352, que realitzà una restauració important del 
santuari de Castellet. En època de Sibil·la la situació no devia ser 
econòmicament gaire bona ja que aquesta es va vendre els masos Vives i 
Serrahima l’any 1279 al noble A. Grevalosa de Manresa, i més tard el mas 
Villalonga situat a la sagrera de Sant Vicenç a Romeu Ricolf. 
Majoritàriament la població estava formada per remences, tal i com es 
dedueix de la redempció de Ramon Cases el 1342. 
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Guillem de Camps era senyor de Castellet i de Castellbell; el 1360 va 
vendre les seves propietats a Joan de Segalers, ciutadà manresà. Essent 
hereva la seva filla actuà com a procurador Eimeric de Sallent que va ser 
nomenat hereu en morir aquesta sense fills junt a Anton Guillem de 
Muntanyans. Aquest va ser el primer senyor de Castellet. 
 
Al segle XV, com a conseqüència de la pesta i les crisis va haver un 
despoblament que va provocar la concentració de propietats i masos a 
l’entorn dels més importants, com les Vives que el 1482 incorpora els 
masos rònecs de Codina i Ça Coromina, o Sant Joan de Dalt. 
 
Succeïren als Muntanyans els Cardona de Barcelona al 1549. Pau Amat i 
Cardona va ser senyor el 1648. L’últim senyor de Castellet va ser Marià 
d’Alegre d’Aparici i d’Amat, nomenat baró de Castellet el 1797 per Carles 
IV. En morir sense fills deixà tota la seva herència a l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona. 
 
 
Vallhonesta 
 
L’enclau de Vallhonesta fins a mitjan segle XIX es va mantenir com a 
municipi diferenciat del de Castellet. Conserva encara el seu caràcter rural i 
la seva ubicació l’ha consolidat com una de les portes d’entrada del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i  l’Obac. 
 
Vallhonesta és un antic poblament rural d’origen medieval, amb una 
economia estrictament agrícola i que durant segles va ser essencialment de 
pura subsistència. Era un domini comtal que el 1115 apareix infeudat als 
Guàrdia de Montserrat com a Castlans. El 1375 pertanyia a la noble família 
manresana dels Planella, per compra al rei Pere III (Castellet, 14, 1948). A 
mitjans segle XVI era de la família Aymerich i per aliances matrimonials 
passà als senyors de Rajadell i de Vallformosa (Pignatelli) que la posseïren 
fins a finals del XIX. Aquest enclavament rural estructurat a l’entorn 
d’alguns masos dispersos, era lloc de pas del camí Ral de Barcelona a 
Manresa amb la ubicació d’un important hostal a Sant Jaume.  
 
La població del terme es va veure afectada per les epidèmies de pesta del 
segle XIV i els conflictes del XV, tot i que es va recuperar gràcies a 
l’economia agrícola basada fonamentalment en la vinya. Al 1375 a 
Vallhonesa hi havia 13 focs; la crisi de la baixa edat mitjana va reduir la 
població a 4 focs i no va ser fins a principis del segle XVIII que hi hagué una  
recuperació substancial amb  45 habitants censats l’any 1717. El cultiu de la 
vinya i la seva comercialització va provocar un important creixement amb 
ampliació de la superfície conreable i la roturació de nous camps, en un 
territori de superfície difícil que va obligar a la construcció de murs de pedra 
seca pressents a tot el territori, i que va permetre el desenvolupament 
d’una pagesia rabassaire al voltant dels grans masos de la zona: la Serra, 
Serracanta, cal Forns, can Vinyes, Sant Jaume, cal Marcet. Alguns d’aquests 
grans masos tenien algun mas rònec (abandonat) que van tornar a vendre 
o llogar a inicis del segle XVIII, fet que permet el repoblament de la zona 
(SUADES, 1987). També era present el conreu de blat, llegums i oli, tal com 
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recull Pasqual Madoz en el seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de ultramar, l’any 1842. El pas del camí Ral 
Barcelona-Manresa ajuda a garantir aquesta prosperitat econòmica. 
L’arribada de la fil·loxera l’any 1893 no atura el ritme productiu i els camps 
es replanten amb cep americà, mantenint-se viva la vinya fins el segle XX, 
quan la introducció de la indústria tèxtil a Sant Vicenç va provocar un 
important descens demogràfic i l’abandó dels antics sistemes productius i 
dels masos que van restar abandonats com el de Sant Jaume, Serracanta, 
can Vinyes i la Serra. Des de fa pocs anys les cases de Vallhonesta s’han 
anat recuperant poc a poc i actualment quasi totes es troben restaurades i 
habitades, excepte casos puntuals com el de l’Hostal i mas de Sant Jaume. 
Actualment hi ha 22 masos. L’increment de població ha estat progressiu, tal 
i com mostren els diferents censos: el 1497 tenia tres masos; el 1552, 4; 
l’any 1708, 8 cases; el 1717, 12 persones; el 1716, 7 cases i 45 persones; 
el 1842, 17 veïns. 
 
Aquest nucli rural de Vallhonesta conserva una part molt important del 
patrimoni del municipi. En destaca l’ermita romànica de Sant Pere, 
construïda el segle XI amb ampliacions del XIII, parròquia del terme fins el 
1592 en que passà a ser sufragania de Sant Vicenç de Castellbell fins el 
1685 en que passà a Sant Vicenç de Castellet; les restes de l’antic hostal i 
de l’ermita de Sant Jaume de Vallhonesta, al peu de l’antic camí Ral de 
Manresa a Barcelona, que fins a la construcció de la carretera de can 
Maçana (mitjan segle XIX) va ser la via de comunicació més ràpida entre 
Manresa i Barcelona. L’hostal de Sant Jaume, avui en ruïnes, va ser també 
una important caserna i centre de defensa del camí Ral i dels municipis 
propers durant la Guerra del Francès; durant la postguerra va ser escenari 
de l'activitat dels maquis. L'ermita, d'origen romànic, es va restaurar el 
segle XV i es manté en bon estat de conservació.   
 
 
LA RECUPERACIÓ DEL XVII 
 
Malgrat la important pèrdua de població durant l’edat mitjana, el procés de 
reconstrucció agrària anirà acompanyat d’un lent augment de la població a 
partir del segle XVII, fet que es reflexa en la construcció de masos i en el 
cultiu de la vinya. Hi ha pagesos rabassaires, tant a Castellet com a 
Vallhonesta, que es caracteritzen per la precarietat dels contractes 
d’establiment, veient com es concentra la propietat sota domini d’uns pocs 
masos forts, però amb la construcció de petits masos de parcers i tines que 
es troben repartides per tot el territori. 
 
 
LA INDUSTRIALITZACIÓ 
 
A mitjan segle XIX s’inicien els canvis que marcarien el creixement de Sant 
Vicenç de Castellet, amb la incorporació de la indústria tèxtil, un sector que 
encara avui dia predomina malgrat la recessió. A partir de la segona meitat 
d'aquell segle es van instal·lar a Sant Vicenç les primeres indústries, 
aprofitant la força hidràulica del Llobregat i de forma complementària, el 
carbó. L’any 1867 es construeix el canal industrial que dóna una empenta 
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definitiva a la indústria de la zona, la qual es consolida amb l’arribada del 
ferrocarril (els Ferrocarrils del Nord el 1859 i els Catalans el 1924). 
 
L’estació ferroviària de Sant Vicenç de Castellet es converteix en un punt 
estratègic del traçat Barcelona–Lleida–Saragossa, fet que impulsa la 
configuració de la trama urbana i el creixement de la població, que passa 
dels 200 habitants del 1.867 als 3.037 de l’any 1930. Una part de la 
construcció de la via va suposar l’enderroc d’una de les cases 
emblemàtiques del poble: cal Castaño. La construcció l'any 1917 del dipòsit 
de màquines va ser fonamental per al desenvolupament socio-econòmic del 
municipi.  
 
Una part important de la població treballava en l’agricultura, continuant 
l’expansió vitivinícola de finals del segle XIX. La plaga de la fil·loxera, el 
1887, va afectar al terme, però va ser pal·liada amb la plantació de cep 
americà que es va adaptar molt bé al territori i que va permetre salvar la 
crisi, tot i que sembla probable l’extinció dels contractes de rabassa morta. 
 
El poble es va configurar sobre la xarxa de quatre masos: cal Ginferrer, 
Sant Joan de Dalt i els desapareguts cal Castaño i Sant Joan de Baix. 
Aquest antic poblament rural de masos dispersos abans del 1850 va ser 
totalment transformat amb l’arribada de les empreses tèxtils que van 
provocar un augment notori de la població i la creació d’una nova trama 
urbana consistent en un eixample modern d’estructura reticular que 
caracteritza a aquest poble de nova creació. A finals del 1859 es subhasten 
les antigues terres i propietats de Castellet amb la Desamortització, fet que 
provoca un moviment de compra-venda d’immobles i terres al terme que 
donarà origen al nucli urbà del poble. 
 
 
El 1828 s’instal·la la primera gran empresa tèxtil, la fàbrica Balet, que feia 
teixits i filats, i a la que seguiran la Mercadé (filats), la Castells (filats), i la 
“fabriqueta” o Armengol (teixits), i les de Sant Joan a Castellgalí i 
Serramalera a Castellbell, molt lligades a l’evolució industrial de Sant Vicenç 
(VIRÓS, 2003). Les fàbriques Balet i Serramalera filaven amb selfactines i 
teixien amb telers automàtics de garrot. El pas del Llobregat per Sant 
Vicenç no proporciona un gran desnivell (menys de 20 m en 3 km), fet que 
no va permetre construir més de dos salts al terme a prop del nucli urbà. 
Aquest va ser el motiu de la construcció del canal de la fàbrica Cots (cal 
Soler) que va ser un dels elements més importants del creixement 
industrial. 
 
No va quedar el municipi exempt d’aldarulls obrers, que es van produir 
arran de les vagues arreu de Catalunya en solidaritat amb el conflicte de la 
fàbrica “La Fabril Algodonera” de Reus, l’any 1872; les de Manresa el 
mateix any; el 1900 hi ha una vaga a la fàbrica Balet per motiu salarial que 
acaba amb l’expulsió d’alguns treballadors. Els conflictes laborals seran 
freqüents a Sant Vicenç fins a la Guerra Civil degut al sistema d’implantació 
industrial que viu el poble que genera uns importants contrastos socio-
econòmics. 
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Paral·lela a aquesta activitat industrial s’instal·len a Sant Vicenç altres 
indústries al llarg del darrer terç del segle XIX, botigues, locals d’oci, serveis 
diversos, indústries relacionades amb la construcció (un forn de teules i 
maons, un forn de ciment, un ferrer, un fuster), un transportista amb muls, 
algun picapedrer. 
 
L'activitat industrial, en especial el tèxtil i l'extracció de la pedra, van 
marcar el desenvolupament de Sant Vicenç durant el segle XX. En 
l'actualitat les bases econòmiques del municipi combinen la implantació 
industrial i la prestació de serveis.  
 
A mesura que la població va anar creixent es va evidenciar la necessitat de 
diferents serveis públics en benefici dels habitants del municipi. El servei 
més important va ser l’abastiment d’aigua potable. 
 
Sant Vicenç de Castellet, tot i estar al costat del riu Llobregat, ha tingut 
certs problemes per abastir d’aigua potable a la població. En un principi, 
quan es comencen a urbanitzar els carrers del poble i a construir cases, a 
mitjans del segle XIX, cada casa feia el seu pou per ús particular. Però en 
construir el pou mort al costat els residus passaven al pou d’aigua potable i 
això provocava epidèmies i tifus que va fer que morís un nombre 
considerable de gent. Degut a aquest problema, l’any 1913 l’Ajuntament 
comença la construcció del clavegueram. L’any 1914, en construir el dipòsit 
de Reserva de Màquines del Nord, es va constituir la Sociedad de Aguas per 
portar aigua al dipòsit i es va projectar el subministrament a tot el poble. 
Aquest primer subministrament es feia directament del riu i l’aigua a 
vegades no era clara ni estava filtrada. Per això l’any 1948 l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet va construir el pou-mina per la captació d’aigües al 
Llobregat al Clot de les Tinotes, al terme de Castellgalí. 
 
Una important obra va ser la construcció del pont sobre el Llobregat que va 
permetre la comunicació entre els dos nuclis de població de Sant Vicenç 
separats pel riu. La construcció de la carretera Manresa-Esparreguera entre 
1873-1875 al marge dreta del riu va provocar la ubicació d’una palanca que 
permetés travessar. La riuada del 1913 que es va endur la palanca va 
propiciar la construcció d’un pont que s’inicià el 1919. 
 
 
 

3.3. Toponímia 

El concepte de topònim va lligat al de nom de lloc, amb connotacions 
geogràfiques. L'estudi i el coneixement dels noms de lloc (o noms propis 
geogràfics, o topònims, segons les equivalències habitualment acceptades) 
ha desvetllat, en qualsevol època i amb independència del context 
geogràfic, una curiositat i un interès que no s'han limitat als ambients 
estrictament acadèmics. Tot i que, des del punt de vista epistemològic (o 
sigui, des de la teoria del coneixement), el concepte de topònim roman en 
una certa nebulosa, és indubtable que, com a fets lingüístics referits 
específicament al territori, els topònims tenen una àmplia transcendència a 
múltiples nivells i són susceptibles d'afectar, en una mesura més petita o 
més gran, una col·lectivitat d'usuaris nombrosa. Alguns dels autors que, en 
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diversos contextos lingüístics i culturals, més han excel·lit en l'estudi de les 
disciplines relacionades amb la toponímia (particularment la lingüística), 
s'han referit en un moment o altre a aquesta qualitat essencial dels noms 
de lloc, a això que podríem dir-ne el seu tret singularitzador respecte al 
conjunt dels noms. Joan Coromines, per exemple, inicia d'aquesta manera 
els seus Estudis de toponímia catalana:  

"L'estudi dels noms de lloc és una de les coses que més han desvetllat la 
curiositat dels erudits i àdhuc la del poble en general. És natural que sigui 
així. Aquests noms s'apliquen a l'heretat de què som propietaris, o a la 
muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d'on traiem l'aigua per 
regar, o al poble o la ciutat que ens ha vist néixer i que estimem per 
damunt de totes les altres, o a la comarca, el país o l'estat on està 
emmarcada la nostra vida col·lectiva. ¿Com fóra possible que l'home, que, 
des que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes les coses que veu i que 
sent, no cerqués el d'aquests noms que tots tenim contínuament en els 
llavis?" (COROMINAS, 1994). 

El nom de lloc és alhora propietat de ningú i de tothom. Si és posseït 
d'alguna manera, ho és per la memòria col·lectiva. És agafat en préstec pels 
usuaris, en el ben entès que l'ús pot modificar l'objecte del préstec. Perquè 
el nom de lloc és abans que res un mode de comunicació, alhora que un 
testimoni del context del seu origen, com també de les seves 
transformacions i de tot allò que les mateixes transformacions testimonien. 
Sant Vicenç, igual que qualsevol altre lloc, té topònims referits al lloc 
geogràfic o a successos històrics concrets que han marcat la història del 
terme. 
 
Sant Vicenç 
El nom de la localitat, Sant Vicenç, prové de l’advocació de la primitiva 
església romànica. 
 
Castellet 
Castellet es refereix a un  petit castell o bé a un castell amb jurisdicció 
territorial petita que estava limitada pels castells veïns de més grans 
dimensions: Castellbell (Castrum bellus) i Castellgalí (Castrum Galini). És el 
nom del senyoriu de Castellet de Bages. 
 
Vallhonesta 
Fa referència bàsicament al lloc geogràfic: vall, però amb certes 
connotacions històriques. L’adjectiu honesta pot fer referència a les 
condicions de la vall: amable, agradable. Però també es pot referir a un 
territori encomanat en vassallatge, “en honor a”. L’adjectiu honor, en 
aquest cas, podria donar per suposar que l’amo d’una possessió li posa el 
pre-nom al lloc com si digués “possessió d’en Vall”, Vallhonesta seria honor 
de Vall. 
També s’esmenta una “Vallformosa” a un document de l’any 960 (ORDEIG, 
2004) de venda d’una vinya al terme de Nèspola que podria correspondre 
amb l’actual Vallhonesta o a una zona propera. L’adjectiu formosa podria 
tenir relació amb el de honesta referint-se a la característica geogràfica de 
la vall. 
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Trobem també alguns topònims de llocs concrets que fan referència a fets. 
Balçamuller 
La font que rep aquest nom es troba a la vall de Castellet se li creien 
propietats medicinals. L’origen s’atribueix a una llegenda que explica que un 
matrimoni passava pel balç de la font, molt fondo, caient la dona a ell. La 
gent quan veia al marit tan trist deia “caigué al balç sa muller”, donant-li 
amb el temps el nom (SANZ, SUADES, 2000).  
 
Molts topònims de les cases tenen relació amb el mateix cognom del que 
l’habitava o que el va construir, així com a la seva professió (Mestre Joan, 
Tinet, Josepó, General, Aiguader); a una característica física de l’habitant 
(Ros, Testagorda, Gravat, Gepic); altres fan referència a animals (Cotoliu) o 
accidents geogràfics (Serra, Vinyes, el Clot, Fiter. 
 
 
 

3.4. L'escut de Sant Vicenç de Castellet 
 

Segons Joaquim Sarret (1900), l’escut heràldic o blasó de la Senyoria de 
Castellet de Bages es conservava pintat i esculpit en la peanya de la Mare 
de Déu de Castellet, també brodat en un mantell donat a la Verge pel 
senyor feudal, i en una casulla de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet. 
Tots aquests elements foren destruïts durant la Guerra Civil de 1936. 
 
Sarret feia la següent descripció de l’escut: 
 
“L’escut heràldic de Castellet està repartit en el quarter superior de la part 
dreta, hi ha un cérvol bordat o pintat a la plata, sobre fons vermell, i a 
l’altre, dues mans agafades sobre un ramell de flors de lis; en el quarter 
inferior de la dreta hi ha les mans, com l’anterior, i en l’altre hi ha quatre 
divisions, dues de les quals tenen un altre ramell de lis, i les restants la 
figura d’un riu brodat o pintat tot amb perfecció”. 
 
Queda clar que l’element més característic del poble de Sant Vicenç de 
Castellet és el castell, els antecedents del qual es remunten al segle X. El 
diminutiu utilitzat demostra la seva escassa importància com a fortalesa. El 
castell tingué diversos posseïdors: els bisbes d’Urgell, els Rocafort, els 
Cirera, els Cellers, els Muntanyans, els Cardona, els Amat i els Alegre. És 
aquest castell el primer i únic signe que apareix en els segells municipals 
més antics del municipi. 
 
A l’església del Carme de Manresa hi ha una clau de volta amb l’escut de 
Castellet, fet fer per Guillem de Camps, senyor de Castellet i veí de 
Manresa, que el 1351 va costejar la construcció de la capella dels sants 
Cosme i Damià de l’església del Carme. 
 
Els escuts municipals han patit les transformacions històriques de diferents 
èpoques, així el primer tenia una torre castellera al mig, mentre que el 
d’època republicana tenia en barret frigi i les quatre barres a sota. 
 
Descripció de l’escut actual: 
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“Escut quadrílog, quarterat: primer quadrant de gules, un cérvol d’argent; 
segon i tercer d’atzur amb dues mans agafades sobre una flor de lis d’or; i 
quart de gules, amb un riu i un castell d’argent. Tot envoltat d’una orla i un 
casc de cavaller.” (MIRALDA i altres, 1997). 
 
L’escut va ser aprovat per l’Ajuntament en sessió de 30 d’abril de 1981. 
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3.5. Mapa de zones del terme 
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4.1.1. Anàlisi de la informació recollida a les fitxes   
 
 

Tipologia general del patrimoni de Sant Vicenç de Castellet: 
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Tal i com es desprèn dels gràfics presentats, al terme de Sant Vicenç de 
Castellet hi ha un predomini important de patrimoni immoble (69%), amb 
un important nombre d’edificis (71) i d’elements arquitectònics (18). Això 
mostra que les cases i els elements arquitectònics d’aquestes són el llegat 
patrimonial més important. 
 
El patrimoni moble constitueix un 15% del total, format principalment per 
elements urbans (14) i objectes (8). No s’han inventariat totes les 
col·leccions privades que es conserven a la zona, ja que no constituïen un 
fons important històricament. En quant als elements urbans, la majoria són 
monuments commemoratius que es troben el nucli urbà.  
 
El patrimoni documental constitueix un 4% del total, essent un dels menys 
complerts, degut a la desaparició dels arxius que podrien ser dels més 
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importants de la zona, arxius eclesiàstics i arxius de cases importants. Si 
que es conserven fons fotogràfics a mans de particulars, que són un 
important llegat però que no s’han documentat per desig del seus 
propietaris.  
 
El patrimoni immaterial representa un 5%, predominant els elements de 
música i dansa, molt arrelats a la zona. Tot i que les tradicions artesanes 
van existir a la zona, actualment no es conserven artesans tradicionals i tan 
sols s’ha pogut documentar l’artesania de la pedra. 
 
Finalment, el patrimoni natural, constitueix un 7%, destacant la zona de 
Vallhonesta que pertany al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de 
l’Obac. A més destaquen les formacions geològiques i els jaciments 
fossilífers que son característics de la zona. 
 
 
 
Cronologia i estils artístics: 
 

                                 

Cronologia històrica

Terciari

5% 2% Neolític
15%

Medieval (XI-XV)

56%
Moderna (XVI-XVII)22%

Contemporània (X
)

VIII-
XIX

 
 

                    

Estils artístics
6%

1%

6%

17%

66%

4%

Romànic
Neogòtic
Modernisme
Industrialització
Arquitectura popular
Imaginari popular

 
 

El patrimoni data majoritàriament de l’època contemporània (56%), tot i 
que gran part dels masos del terme tenen antecedents medievals, fet que 
puja el percentatge d’aquesta època (15%) encara que quasi tots van ser 
reconstruïts entre els segles XVIII i XX. Hi ha també un important 
percentatge d’època moderna, moment en que es construeixen de nou 
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molts masos i altres elements de l’agricultura. Els elements del període 
terciari són els jaciments de fòssils de la zona. 
 
L’estructura d’estil artístic ens mostra la importància del patrimoni d’època 
contemporània, principalment modernisme i industrialització. Destaca 
l’important nombre d’elements d’arquitectura popular, entre els que es 
troben els masos, les barraques de vinya i les tines. 
 
S’ha distingit un apartat d’imaginari popular, en el que s’ inclouen els 
gegants del poble. 
 
 
 
Estat de conservació i nivells de protecció existents: 
 
 

Estat de conservació

66%

19%

15%

Bo
Regular
Dolent

 

Nivells de protecció

3 4 6

152

Legal
Física
Normativa local PGOU
Inexistent

 
 
 

L'estat de conservació és majoritàriament bo, degut principalment a que la 
major part d'elements encara estan habitats o s'utilitzen i per tant es 
mantenen. Tot i així crida l'atenció l'elevat nombre d'elements que es 
troben en estat dolent o regular, quasi un 34% del total, destacant alguns 
en perill de desaparició. Aquesta és una de les recomanacions que tindrem 
en compte en el capítol de conclusions per tal d'evitar la desaparició 
definitiva. 
 
Destaca també el reduït nombre d'elements protegits per una figura legal 
en aquest municipi. Tan sols hi ha 1 BIC (Bien de Interés Cultural) o BCIN 
(Bé Cultural d'Interès Nacional) (la torre de Castellet, Nº R-I-51-5681, pel 
Decret castells 1949). La zona inclosa dins el Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i serra de l’Obac  està regulada pel Pla Especial del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac, aprovat per la C.U.B. el 4-10-1982, 
DOGC nº 276, de 17-11-1982. Els camins ramaders estan protegits per 
la llei 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries. Per tant tres 
elements protegits per normativa legal. 
 
Els elements mobles que es troben dipositats a museus, així com el 
documental dipositat a arxius també té un nivell de protecció segons la Llei 
9/1993, de 30 setembre, del Patrimoni Cultural Català; i la Llei 
16/1985 de 25 de juny, de Patrimoni Históric Espanyol. 
 
Altre nivell de protecció és aquell que estableix el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Sant Vicenç de Castellet de l’ 1983, que protegeix 6 elements.  
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Tot i l’existència d’aquests nivells de protecció el nombre d’elements sense 
cap tipus de figura legal és molt alt, fet que obliga a que afegim 
recomanacions de protecció al darrer capítol d’aquesta memòria. 
 
 
 
Titularitat dels elements: 
 

                           

Titularitat dels elements

22%

78%

Públic
Privat

 
 

 La propietat dels elements és bàsicament privada, ja que el gruix del 
patrimoni està format per masos i altres elements relacionats amb l’ús del 
medi. El patrimoni de tipus públic està format principalment per elements 
que pertanyen a l’Ajuntament en ser d’ús públic, com els monuments, arxiu 
i elements d’infrastructura urbana. 
 
 
Situació d’elements: 
 
 

 

Situació d'elements per zones
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Per tal de situar els elements en una zona concreta i facilitar així la 
localització, s’ha optat per diferenciar les següents zones dins el terme: 
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 Nucli urbà: comprèn tot el nucli urbà excepte Roques Altes. 
 Terme: es refereix a elements que es troben a zones diferents del 

terme i que no es poden ubicar específicament. 
 Farinera: barri de l’entorn de la Farinera i Castellet. 
 Vallhonesta: tot l’antic terme de Vallhonesta. 
 Clot del Tufau: la zona del conjunt de masos des de Castellet. 
 Roques Altes: barri del nucli urbà a les Roques. 
 Balconada: barri. 
 Raval Nou: barri després de la fàbrica Balet. 
 Boades: la zona que queda al límit amb Castellgalí. 
 El Clot: el conjunt de cases properes al Clot de Castellbell. 
 Serrat de la Beguda: conjunt de cases del serrat. 
 Fóra de terme: tots els elements que tenen relació amb el municipi 

però que no es troben en ell. 
 
 
El repartiment d’elements pel terme no és gaire homogènia, destacant la 
presència de masos agrupats en tres zones principals: Vallhonesta, Clot del 
Tufau i Serrat de la Beguda, fet que eleva el percentatge d’elements en 
aquestes zones. D’altra banda, el nucli urbà concentra també una important 
quantitat d’elements.  
 
 
Finalment s’ha fet un gràfic que mostra el nombre d’elements que ja havien 
estat inventariats a d’altres compendis, per tal de mostrar el nombre 
d’elements que s’han detectat en fer el present inventari. La Carta 
Arqueològica de la Generalitat de Catalunya té documentats 3 elements, La 
Carta Paleontològica de la Generalitat de Catalunya té documentat 1 
element; l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya, 7 elements. En el present inventari s'han detectat 154 elements 
nous. No hi havia cap element documentat a l'inventari de Patrimoni 
Industrial ni a l'inventari de Patrimoni Etnològic. 
 

 
 

                         

Elements detectats en diferents inventaris

3

1

7

154

Carta arqueològica GC

Carta paleontològica GC

Patrimoni arquitectònic
IPAC GC
Elements detectats en
aquest inventari
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4.1.2. Plànol d'elements fitxats 
 

 
 
      ELEMENTS AL NUCLI 
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ELEMENTS AL TERME ZONA CLOT DEL TUFAU 
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ELEMENTS AL TERME ZONA VALLHONESTA 
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4.2.  Elements no fitxats 

 
 
Hi ha una sèrie d’elements que per les seves característiques no s’han 
fitxat. Es tracta d’elements que s’han considerat poc significatius, amb poc 
valor històric, elements que han desaparegut però dels que es coneix 
l’existència, o elements que en un principi s’havien inventariat però que 
més tard no s’han considerat amb prou entitat per formar part de 
l’inventari. Per aquest motiu aquí es fa una breu descripció i llistat d’aquests 
elements per tal de deixar constància de la seva existència. És molt 
probable que hi hagin altres elements als que no hem donat importància o 
que no coneixem, però que es podran anar afegint a aquest llistat a mesura 
que es coneguin de manera que l’inventari es veurà ampliat. 
 
Elements desapareguts o no localitzats 
Patrimoni Immoble Edificis  Masia can Camps  (es trobava a l'actual plaça 11 de 

setembre). 
 Cinema del Bloc Liberal 
 Cinema Novetats. Construït el 1914 per iniciativa de 

Pau Ginferrer. Després s’anomenà Rambla. El 1920, 
Francesc Ginferrer ho feu ampliar i s’anomenà cinema 
Ginferrer. Va ser enderrocat fa pocs anys. 

 Teatre cinema Nou. Construït el 1947 i destruït per un 
incendi el 1994. 

 Casa Cal Bosc, desapareguda fa uns cinquanta anys. 
Ocupava l’actual plaça onze de setembre. 

 Mas Figuera a Vallhonesta. 
 Molí a la riera de Castellet. La presència de dues 

moles trobades a la riera (una als Fabrés i altra a cal 
Taiona, semblen confirmar que havia hagut un molí 
fariner a la riera de Castellet. 

 Antiga fassina al costat de can Soler. Era propietat de 
la família de Sant Joan de Baix, els Gros. Funcionava 
des de 1777 i devia desaparèixer cap a el 1894. 

 Fàbrica de begudes carbòniques de Francesc Vall. 
L’aigua provenia de la font de la Costa que també 
proporcionava aigua a algunes cases a inicis del XX. 
Estava a la zona de la fàbrica del ciment. 

 Casa Cal Ravitjó (Raval Nou). Va ser ensorrada en 
fer l’ampliació de la via del tren. 

 Mas Jorba, documentat al segle XV. 
 Fàbrica de Pere Jorba, en uns terrenys comprats a 

Maria Ginferrer situats entre el carrer Gran i Mestre 
Aubert. A partir de 1879 va fer funcionar 16 telers 
mecànics amb una màquina de vapor, fins el 1884 
(SUADES, 1996). Pere Jorba havia estat barber, sastre 
i va tenir un teler manual en que teixia roba per la 
botiga de la seva esposa. Va acabar la seva activitat el 
1884. 

 Cal Moll. Carrer Gran cantonada Secretari Canal. 
Empresa de transports fundada per Josep Moll Alsina a 
finals del segle XIX. La casa ha sigut enderrocada 
recentment. 
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 Obra Civil  Refugi de Guerra que hi havia sota cal Castaño.  
 Forn de maons i teules al 1870 al poble. 

 
Patrimoni documental Fons d’arxiu  Arxiu parroquial de Sant Vicenç de Castellet. 

Desapareguda tota la documentació anterior al 1939 ja 
que es va cremar per la Guerra Civil. 

 Arxiu parroquial de Sant Vicenç de Castellbell. 
Desapareguda tota la documentació anterior al 1939 ja 
que es va cremar per la Guerra Civil. 

 Arxiu privat de cal Ginferrer 
 Arxiu privat de cal Castaño 

 
 
 
Elements poc rellevants 
Patrimoni Immoble Edificis  Torre Moratones del Clot del Tufau (Serrat de la 

Beguda). Perquè és una casa nova, del 1969. 
 Cal Xaparro de Dalt. Casa de construcció moderna. 
 Cal Xaparro de Baix 
 Cal Gaia. Casa de nova construcció. 
 Cal Joan Vila. Casa de nova construcció. 
 Edifici antigues escoles públiques Escuelas 

Nacionales Graduadas, inaugurat el 1927. Ubicat al 
Passeig Francesc Macià. 

 Edifici de la Casa-Cuna, construïda el 1929. 
 Edifici de l’antic escorxador municipal construït el 

1957.  
 Cal Llorenç (ja surt a la fitxa del barri de les Roques) 
 Edifici antiga Farinera, a la falda de Castellet. 
  

 Obra civil  Teuleria d’en Vidal. Sota cal Cases 
 Forn de ceràmica descobert el 1989 (desconeixem la 

ubicació) 
 Safareig de cal General. A la esquerra del camí al 

conjunt del Clot del Tufau, abans de travessar el pont 
de la riera. Queda al costat de la riera una mica elevat 
respecte a aquesta. 

 
Elements 
urbans 

 Font de la Teula. Desapareguda en fer l’ampliació del 
pont sobre el Llobregat. Era un lloc d’esbarjo. 

 Altres fonts del terme. 
 

Patrimoni moble 

Objectes  Gegants de l’Escola Bressol El Niu. La Tina i el 
Janot: són els gegants de l'Escola Bressol El Niu que 
en un principi eren caps grossos i més tard es van 
convertir en gegants. També hi ha un drac. 

 Pedres i lloses de Sant Vicenç. Producte típic escollit 
amb motiu del mil·lenari. 

 
Patrimoni Natural   Xaragalls de can Solé de les Teules 

 Bauma del Sequer (sota Sant Jaume de Vallhonesta) 
 

Patrimoni Immaterial   Goigs de Nostra Senyora de Castellet 
 Llegendes envers el roure miraculós del bosquet de 

Sant Joan. No se sap quin és. 
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Elements de difícil accés 
Patrimoni immoble Obra Civil  Refugi de Guerra sota escultura a Anselm Clavé 

 
Patrimoni moble Col·leccions  Col·lecció d’objectes de Mn. E. Montanyà (té 

fragments de ceràmica ibèrica trobada a Castellet). 
 Col·lecció cotxes clàssics de Josep Claré Tarrés. 
 Col·lecció cotxes americans de Josep Muntané 

Torrentó. 
 Col·lecció de fòssils i minerals del Centre 

Excursionista de Sant Vicenç. També conserven alguns 
fragments de ceràmica arqueològica i alguna antiguitat 
de pagès (romanes, molinets,...). 

 
Patrimoni documental   Fons fotogràfic recopilat per Miquel Vila. 

Fotografies antigues del terme. 
 Fons fotogràfic recopilat per Jordi Suades. Format 

per fotografies antigues en paper, modernes en paper i 
format digital, plaques de vidre que eren del mas 
Ginferrer de diferents temes del municipi. No 
s’inventaria perquè no s’ha fet una descripció a fons 
del contingut. 

 El 1924 hi havia un fotògraf professional al poble,  
Marià Canadell Balsells (1904-1948). Va fer 
fotografies d’elements que actualment ja no existeixen 
i constitueix un important recull històric: la casa cal 
Castaño ja desapareguda, la proclamació de la 
República, el pont volat per la Guerra Civil, la fàbrica 
Balet, la Serramalera, Castellet, la fàbrica Armengol, 
els ferrocarrils, el pont, la plaça Anselm Clavé, el 
dipòsit de màquines  de la Renfe, el safareig municipal, 
etc. Era el retratista dels events festius del poble i 
d’actes socials. Treballava com a filador de selfactines 
a la fàbrica Hilados y Tintes Soler S.A., dedicant-se a 
la fotografia com a aficionat tot i que li feien encàrrecs 
locals. Algunes fotografies seves formen part del fons 
de Jordi Suades. 

 
 
 
 
Elements fóra de terme 
Patrimoni immoble   Sepulcre ibèric de Boades: El descobriment d’aquest 

sepulcre romà a Boades va provocar unes excavacions 
arqueològiques els anys 1934-35 en una vinya 
realitzades  per part del Centre Excursionista 
Montserrat de Manresa i l’arranjament del sepulcre per 
part de l’entitat barcelonina Amics de l’Art Vell.  
Pertany a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, 
però es troba al terme municipal de Castellgalí. El 
jaciment de Boades és conegut des de principis de 
segle vint.  Actualment les restes arqueològiques de 
Boades es poden visitar al Museu de Manresa. 
Considerat com un dels prototipus d’edificis funeraris 
romans a Catalunya, el sepulcre es caracteritza per 
haver estat una petita cel·la o cambra de planta 
quadrada, lleugerament rectangular, que forma part de 
la vil·la romana de Boades. La coberta interior presenta 
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 Obra civil  Mina de captació d’aigua al Llobregat. 
 

Patrimoni documental   Butlla del Papa Silvestre II: El document que dóna fe 
dels primers mil anys d'història documentada al 
municipi és una butlla papal en papirus que data del 
mes de maig del 1001, en la qual el papa Silvestre II 
ratifica la concessió dels béns i possessions del castell i 
terme de Castellet al Bisbe Sal·la de la Seu d'Urgell, i 
els seus successors. Aquell any el comte d'Urgell, 
Ermengol I i el bisbe Sal·la van viatjar a Roma per 
visitar el papa Silvestre II, l'erudit monjo Gerbert 
d'Aurillac. El pontífex i el bisbe mantenien una gran 

una volta de mig punt mentre que la teulada és a doble 
vessant. L’alçada total d’aquesta edificació és de 3 
metres a l’arrencada de la coberta i de gairebé 5 a la 
carena del teulat. 

 La torre del Breny: També coneguda com a torre dels 
Dimonis, està situada dins el terme municipal de 
Castellgalí. És un monument funerari d’època romana 
construït el segle III, segurament com a necròpolis 
privada d’alguna família important del poblat pre-romà 
de Boades. L’any 1870 va ser destruït parcialment per 
a la construcció de la resclosa del canal de cal Soler, 
donada la seva proximitat al riu Llobregat. La torre del 
Breny forma part de l'imaginari col·lectiu santvicentí i 
és font de nombroses llegendes locals. 

 Fàbrica Serramalera (Castellbell i el Vilar). 
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amistat des que havien estudiat junts a Ripoll. El bisbe 
i el comte van tornar de Roma amb la butlla signada 
per Silvestre II, en la qual es reconeixien tots els 
privilegis i possessions del bisbat d'Urgell. La 
ratificació de béns indica que Castellet i el seu terme 
havien estat propietat ja al segle deu de la diòcesi 
d'Urgell. El bisbat d'Urgell va conservar aquestes 
propietats fins a la segona meitat del segle XII, quan 
van ser venudes als Comtes de Barcelona, les quals les 
van cedir després com a feu senyorial. 
El document és en pergamí de grans dimensions i es 
troba avui dia a l'Arxiu del Museu Diocesà de La Seu 
d'Urgell, on es va conservar durant segles. L'any 1925, 
per evitar que es degradés, la butlla va ser enviada als 
tallers del Vaticà, on es va fer un minuciós treball de 
restauració, després de ser estudiada per l'especialista 
alemany Paul Fridolin Kehr, que aquell mateix any va 
fer-ne una edició comentada a Berlín.  

 
Patrimoni natural   Pedrera Balçamuller (sota mas Gall). Terme de 

Castellgalí. 
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Personatges il·lustres 
 
Miquel Vila (1914): El 1986 va ser nomenat per acord del Ple Municipal “Cronista Oficial de Sant 
Vicenç”. Amb 17 o 18 anys va publicar el “Petit compendi de la història i grandeses de Sant Viccenç de 
Castellet” en forma de tres fascicles amb un total de cent pàgines. També ha publicat articles als diaris 
locals: El Vicentí, Castellet i El Breny. És coautor del llibre “Sant Vicenç de Castellet des de l’antiguitat 
fins als nostres dies” junt amb Pere Canal i Rius el 1968. El llibre “sant Vicenç de Castellet. Fets polítics i 
històrics. Gent santvicentina” el 2000, selecció d’articles publicats a El Breny. Ha realitzat una tasca 
constant per la divulgació de la història de Sant Vicenç. 
 
Quiri Morera Junyent (Fonollosa 1913- ), dibuixant, escriptor, aficionat al teatre i tècnic tèxtil. Casat 
amb Teresa Ginferrer. Va escriure diferents articles al Vicentí i al Castellet, periòdics locals. 
 
Salvador Florensa, fundador de El Vicentí, primer periòdic local. Es va publicar el primer el 16 octubre 
de 1930. Publicat en dues etapes. Tenia unes 20 pàgines, i tenia un cost de 10 cèntims i periodicitat 
trimestral. Només es van publicar 10 o 12 números i alguns pocs més en una segona etapa que va durar 
poc temps. No es conserven exemplars, tan sols dos números que es guarden a la Biblioteca donats per 
Antoni Riera. 
 
Joan Larroy Riera, actor de teatre i cinema, empresari d’espectacles i operador cineasta. (1903-
Barcelona 1967). 
 
Maties Solé i Cabeza, organitzador de la festa de Sant Antoni Abat i gran aficionat al cant i al teatre. 
Fundà junt a Jaume Piqué el Gremi de Carreters de Sant Vicenç l’any 1924 que celebrava la festa del seu 
patró. (Tàrrega 1903- ). Baster de l’Agència de Transports Moll que tenia 35 animals a Sant Vicenç, 15 a 
Súria i 5 a Manresa. Quan l’agència es va mecanitzar, en deixar de treballar, va obrir un establiment 
d’articles de pell, tapisseria i confecció de matalassos, al c/ Maria Ginferrer 15. 
 
Joan Cladevall Diars, botànic (1846-Terrassa 1921). Va escriure molts llibres de botànica i participà en 
la redacció de la Geografia General de Catalunya de Carreras Candi. 
 
Bernat Pejoan Sanmartí, arquitecte (1864-Barcelona 1926). Va projectar el monument a Anselm Clavé, 
fet per l’escultor Josep A. Andreu “Borges”. Anteriorment estava ubicada a l’actual plaça Clavé, que era 
més petita. En el repeu, avui perdut, d’on rajava la font, hi havia un rètol que posava “Bernat Pejoan, 
arquitecte”. 
 
Salvador Vives Casajuana, psiquiatre i humanista (1886-Barcelona 1965). Va néixer al mas Les Vives. 
Reconegut metge de malalties mentals. Nomenat el 1932, cap dels Serveis Tècnics de Psiquiatria de la 
Generalitat que va abandonar en exiliar-se a França per la Guerra Civil, tot i que retornà a Barcelona un 
cop acabada. Fruit del seu llegat testamentari es va constituir la Fundació Salvador Vives i Casajuana, que 
convoca premis de caràcter històric, científic i literari que publica la mateixa fundació. 
 
Francesc Torrents Camps, pioner del cinema (Manresa 1904- ). Treballava a la fàbrica Balet d’escribent 
i era  aficionat al cinema i el teatre. De jove, amb una càmera cinematogràfica portàtil va filmar un gran 
nombre de pel·lícules, algunes amb argument i que es projectaven en centres i societats de Sant Vicenç i 
de fóra. Per exemple Lladres a Cal Balet. Destacà també en fotografia, guanyant el premi l’any 1952 del 
Concurs de Fotografia de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet. L’any 1954 s’encarregà de la secció 
fotogràfica del Centre Excursionista. L’any 1932 fundà el cinema Olímpia, situat a l’actual carrer gran nº 
42. 
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Galeria de personatges il·lustres 
A l’escala principal de l’Ajuntament es troben emmarcades les personalitats nascudes i adoptives que 
han sobresortit. Abans de la recent rehabilitació de l’Ajuntament es trobaven al saló d’actes de la casa 
consistorial. 
 

 Salvador Vives i Casajuana. Psiquiatre. 1886-1965. 
 Francesc Soler i Puigdollers. Industrial benemèrit. 
 Maria Ginferrer Viladès. Dama altruista. 
 Valentí Caba i Vilaseca. Metge. (1940-1982) 
 Pere Canal i Rius. Secretari de l’Ajuntament. (1913-1975). 
 Joan Cadevall i Diars. Botànic. 
 Àngel Vila i Llonch. Batlle. Inicià la construcció del primer pont sobre el Llobregat. 
 Josep Creixell i Iglesias. Diputat pel Districte. Portà a terme la construcció del pont. 
 Ramon Trias i Caminals. Metge. (1895-1927). 
 Carme Baldelló i Badosa. Mestre nacional. (1895-1919) 
 Josep Massana i Sort. Mestre Nacional. 1895-1919 
 Domènec Roca i Quintana. Mestre particular. 
 Gabriel Jané i Cornet. Metge. 
 Pere Vall i Viladés.  
 Miquel Vila i Vilamajor. Cronista oficial. 1914 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DELS ELEMENTS NO FITXATS 
 
Desapareguts o no localitzats: 
 
La major part dels elements que han desaparegut ho ha fet obligats per 
l’evolució i creixement del terme. Així, alguns masos han desaparegut per 
abandonament, com el mas Figuera o el mas Jorba; però altres ho han fet 
obligats pel creixement del poble a mitjans del segle XIX, com és el cas de 
cal Castaño, cal Ravitjó, can Camps o cal Bosc, degut al pas de la via del 
tren o a la urbanització del poble. És el cas també d’alguna petita fàbrica, 
com la del Jorba, la fassina o la fàbrica de begudes carbòniques de Francesc 
Vall. Són importants els arxius documentals que han desaparegut, ja que 
han minvat la possibilitat de documentar el terme. Així és el cas dels arxius 
eclesiàstics desapareguts per la Guerra Civil Espanyola, o alguns de cases 
privades, com cal Castaño o Ginferrer. 
 
 
Elements poc rellevants: 
 
En el cas d’algunes cases, no s’han inventariat aquelles que són de nova 
planta ni les del nucli urbà com a elements independents excepte les que 
artísticament sobresurten de la resta. Així, tenint en compte que el poble és 
d’obra relativament nova (de finals del segle XIX i inicis del XX), no s’han 
documentat les cases a les fitxes però s’afegeix a aquesta memòria un breu 
llistat de les que tipològicament i artísticament són més interessants.  
 
Tampoc s’han inventariat les reixes amb data que es troben a diferents 
portes de les cases del nucli més antic del poble ja que la tipologia és molt 
similar i no presenten elements excepcionals. No s’han documentat les fonts 
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del terme, excepte aquelles que són molt característiques, així com és el 
cas d’alguns elements naturals. 
 
No s’han documentat festivitats ni actes que es realitzen arreu de 
Catalunya, com les Caramelles o les Festes Majors. 
 
 
Elements de difícil accés: 
 
Alguns elements no s’han inventariat degut a que es tracta de col·leccions 
privades que no tenen una relació directa amb el tipus de patrimoni del 
terme ja que són elements importats. D’altra banda és una manera de 
mantenir preservats aquests fons entre els que es troben alguns fotogràfics. 
 
 
Elements fóra del terme: 
 
Hi ha uns elements que no es troben dins el terme municipal de Sant Vicenç 
però que tenen una important vinculació ja sigui històrica o de proximitat, i 
que a més són elements amb una importància clau a la zona. És el cas de la 
Torre del Breny, el sepulcre ibèric i el jaciment de Boades, i el pergamí de la 
butlla Papal de Silvestre II, i la pedrera de Balçamuller, pedrera d’una 
estructura geològica molt impactant. 
 
D’altra banda, no s’han inventariat les entitats del municipi ja que així ho 
estableixen les prescripcions tècniques dels inventaris, ni els personatges 
il·lustres. 
 
 
Altres elements: 
 
Hi ha alguns elements dels que hi ha un nombre important a tot el municipi 
dels que s’han triat els més destacables per fer la fitxa documental. És el 
cas de les barraques de vinya i de les pedreres. 
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5- MARC D'INTERVENCIÓ PATRIMONIAL 
 
 

5.1. L'estructura del patrimoni de Sant Vicenç de Castellet 
 
La documentació del patrimoni a través de la realització de fitxes, així com 
la detecció d'elements que per diferents motius no s'han fitxat, ens ha 
facilitat el coneixement del patrimoni en el seu conjunt. Amb aquestes eines 
s'ha pogut establir  l'estructura general del patrimoni del terme. 
 
Tot i això, s'ha considerat interessant realitzar una agrupació del patrimoni 
per grups  determinats per una característica comú, ja que l'estructura de 
fitxes no permet relacionar zones amb un cert interès com per exemple les 
arqueològiques o les d'interès etnològic. Per aquest motiu en aquest apartat 
es fa una explicació general d'aquestes zones, citant els elements que les 
integren i afegint un plànol de localització de cada conjunt. Aquest apartat 
té la intenció de, a més d'estructurar el patrimoni, ser un eina d'ajut per a 
futures accions envers  aquest patrimoni.  
 
Alguns d'aquests elements es troben al present Inventari com elements 
independents, però d'altres no s'han inventariat. Aquest apartat serveix de 
recolzament al que estructura els elements fitxats i no fitxats, i ens dona 
peu per a fer una valoració global de l'estat del patrimoni al terme com a 
conclusió.  
 
S'han diferenciat les següents zones i/o grups d'elements: 
 

 Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 Patrimoni històric - artístic de diferents èpoques (medieval, 

modernisme) 
 Les  masies; diferenciant tres etapes històriques principals: 

- medieval (XI-XIV),  
- reformes i noves construccions relacionades amb el progrés 

agrícola (XVII-XVIII),  
- industrialització (XIX i inici XX).  

 Patrimoni relacionat amb el cultiu de la vinya (marges, barraques 
vinya, tines) 

 L’ús de l’aigua (com a energia, fàbriques; per regar, sínies; per 
beure, pública i fonts) 

 L’explotació i ús de la pedra 
 Patrimoni natural i geològic 
 Els mitjans de comunicació (camí Ral, ferrocarril, carreteres, pont) 
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1- Jaciments arqueològics i zones d’expectativa arqueològica 
 
Sant Vicenç de Castellet no és un municipi que hagi donat grans jaciments 
arqueològics, tot i que la proximitat de dos importants jaciments confirmen 
el passat romà del terme. La presència humana més antiga data del període 
mitjà del neolític, ja que les troballes de la bòbila de Can Vidal i al carrer de 
la Igualtat així ho demostren. Es tracta de dos sepulcres de fossa 
descoberts l’any 1934 dins el nucli de població. 
 
D’època ibèrica tenim constància de les troballes d’alguns fragments de 
terrissa a Castellet tot i que la presència d’algun jaciment no ha estat 
comprovada ni el tipus de troballa o excavació que es va realitzar no permet 
un estudi més acurat.   
 
El passat romà queda confirmat per la proximitat de dos importants 
jaciments d’aquest període: la vil·la de Boades i el mausoleu de la Torre del 
Breny. Aquest dos jaciments es troben al terme de Castellgalí però tenen 
una vinculació amb Sant Vicenç per la seva proximitat i pel vincle parroquial 
de Boades. També hi ha referències a troballes de monedes romanes al 
terme i és possible que algun dels masos tingui algun precedent romà. A 
més, cal recordar que la via romana passava pel costat del Llobregat, fet 
que testimonia aquest passat romà.  
 
Podem també citar el passat medieval, tot i que no s’ha fet cap treball de 
tipus arqueològic en aquests elements, igual que els d’època posterior. 
Aquests elements els hem situat en altres agrupacions d’elements que són 
més representatives d’aquests.  
 
 
EXCAVACIONS O INTERVENCIONS SIMILARS REALITZADES 
 

 Jaciment carrer Igualtat (actual Passeig de la Pau, 27). Fitxa nº 9. 
 Bòbila cal Vidal (actual carrer Eduard Peña, 144). Fitxa nº 8. 
 Castell de Castellet. Fitxa nº 2). 
 Jaciment de Boades (Castellgalí) 
 Torre del Breny (Castellgalí) 

 
 
D’altra banda cal destacar la importància dels jaciments de fòssils a la 
zona, tan d’exemplars de flora com de fauna corresponents al període 
terciari (eocè superior). 
 

 Vegetals fòssils (fitxa nº 10) 
 Jaciment de fòssils de can Marcet (fitxa nº 101)  
 Jaciment de fòssils camí de Vallhonesta (fixa nº 150) 
 Jaciment de fòssils de Sant Pere de Vallhonesta (fitxa nº 151) 
 Jaciment de fòssils de les Muntanyes Russes (fitxa nº 152) 
 Jaciment de fòssils de nummulits (fitxa nº 153) 
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En quant a les zones d’expectativa arqueològica serien susceptibles totes les 
masies i altres elements amb antecedents medievals (que es citen més 
endavant), així com els elements relacionats amb el passat agrícola i el 
procés d’industrialització de la zona.   
 
 
 

2- Patrimoni històric-artístic de diferents èpoques 
 

Podem distingir els elements artístics de la zona que tenen un interès per 
les seves característiques, destacant el patrimoni eclesiàstic i el de l’època 
del modernisme. 

 
 
ROMÀNIC 

 Castell de Castellet (fitxa nº 2) 
 Sant Pere de Vallhonesta (fitxa nº3) 
 Santa Maria de Castellet (fitxa nº 4) 
 Imatge de la Mare de Déu de Castellet (fitxa nº 5) 
 Pintures murals de Sant Pere de Vallhonesta (fitxa nº 6) 
 Sarcòfag de Sant Pere de Vallhonesta (fitxa nº 7) 
 Sant Jaume de Vallhonesta ((fitxa nº 12) 

 
 
NEOGÒTIC 

 Església parroquial de Sant Vicenç de Castellet (fitxa nº 11) 
 
 
MODERNISME 

 Casa carrer Montseny nº 6 (fitxa nº 73) 
 La Torre ((fitxa nº 74) 
 La Torre d’en Bernat (fitxa nº 75) 
 Escultura a Anselm Clavé (fitxa nº 97) 
 Font de la plaça de l’Ajuntament (fitxa nº 98) 

 
 
ART DECÓ (diferents cases dels anys 1920 a 1930) 

 Antic Sindicat de Pagesos (fitxa nº 166) 
 Ateneu de Sant Vicenç (fitxa nº 164) 
 A més del llistat de cases que hi ha a l’annex d’aquest memòria i 

que no s’han fitxat individualment 
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3- Les  masies; diferenciant tres etapes històriques principals: 

 
 
MEDIEVAL (XI-XIV) 
 

 Cal Marcet (fitxa nº 56) 
 Sant Joan de Dalt (fitxa nº 21) 
 Sant Joan de Baix (fitxa nº 20) 
 Les Vives (fitxa nº 23) 
 Soler de les Teules (fitxa nº52) 
 Cal Fabrés (fitxa nº 13) 
 Cal Cases (fitxa nº 31) 
 Cal Campaner (fitxa nº50) 
 Antiga cal Castaño (fitxa nº 18) 
 Canyelles (fitxa nº 29) 
 Can Vinyes (fitxa nº49) 
 Sant Jaume de Vallhonesta (fitxa nº 46 i 47) 
 Ginferrer (fitxa nº 19) 
 La Serra (fitxa nº48) 
 Serracanta (dubtós) (fitxa nº91) 

 
 
REFORMES I NOVES CONSTRUCCIONS RELACIONADES AMB EL PROGRÉS 
AGRÍCOLA (XVII-XVIII) 
 

 Cal Putxet (fitxa nº26) 
 Cal Cotoliu (fitxa nº 28) 
 Cal Joan Domingo (fitxa nº 29) 
 Cal General (fitxa nº32) 
 Can Josepó (fitxa nº34) 
 Can Fiter (fitxa nº35) 
 Can Jan (fitxa nº37) 
 Can Fainé (fitxa nº38) 
 Cal Noguera (fitxa nº40) 
 Cal Miqueló (fitxa nº41) 
 La Caseta (fitxa nº42) 
 Cal Sala (fitxa nº 43) 
 Cal Martí (fitxa nº44) 
 Cal Forns (fitxa nº 45) 
 El Clot de la Serra (fitxa nº51) 
 Can Xesc (fitxa nº54) 
 Can Monclar (fitxa nº55) 
 Can Ambrós (fitxa nº89) 
 Can Testagorda (fitxa nº93) 
 Cal Carreres (fitxa nº94) 
 Ca l’Anton (fitxa nº107) 
 Cal Gepet de la Muntanya (fitxa nº111) 
 Ca n’Estevenó (fitxa nº 113) 
 Cal Butzac (fitxa nº114) 
 Molist de Bravo (fitxa nº115) 
 Can Simonet (fitxa nº116) 
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 Cal Gepic (fitxa nº123) 
 Can Valent (fitxa nº117) 

 
 
INDUSTRIALITZACIÓ (XIX I INICI XX) 
 

 Cal Sola (fitxa nº 30) 
 Cal Tinet (fitxa nº33) 
 Can Ros (fitxa nº36) 
 Cal Xic de l’Agustí (fitxa nº39) 
 Can Mestre Joan (fitxa nº53) 
 Cal Geroni (fitxa nº90) 
 Can Xacó (fitxa nº92) 
 Cal Taiona (fitxa nº102) 
 Cal Jaume de Marcet (fitxa nº105) 
 Cal Gravat (fitxa nº106) 
 Cal Papa (fitxa nº110) 
 Cal Lluci (fitxa nº112) 
 Molí del Marcet (fitxa nº122) 
 Cal Guillemon (fitxa nº145) 
 Cal Senyoret (fitxa nº146) 
 Can Aiguader (fitxa nº147) 

 
 
Tot i que no s’ha fet gaire ressò dels masos de Sant Vicenç de Castellet ja 
que han pres més importància els elements relacionats amb el passat 
industrial degut a l’evolució del municipi i a que el poble és relativament 
nou i molt lligat a la industrialització; el patrimoni de masos dispersos és 
molt important i característic al terme. Els masos estan molt lligats a un 
tipus d’aprofitament del territori basat principalment en el cultiu de la vinya 
i de cereal, que han marcat diferents etapes històriques així com l’evolució 
de tot el municipi.  
 
Encara que hi ha població dispersa, els masos es troben concentrats 
bàsicament en zones: Clot del Tufau, Serrat de la Beguda, Vallhonesta, 
Boades, Clot, Roques Altes, configurant petits ens de població. 
 
Molts d’aquests masos tenen un origen medieval que es va veure afectat 
per la crisis del segle XV que va obligar a abandonar algunes propietats. La 
vinya ha marcat la seva evolució, principalment amb la recuperació durant 
els segles XVII, XVIII i XIX. Es crea una estructura de grans masos dels que 
depenien altres petites cases de rabassaires o parcers que explotaven la 
terra. Entre els masos més importants destaquen Els Fabrers, can Cases, 
can Fiter (a la zona del Clot del Tufau); can Marcet, can Forns, Sant Jaume, 
can Serra, les Vinyes (a Vallhonesta); el Clot de la Serra, can Solé (a el 
Clot); Ginferrer, Sant Joan de Dalt (al poble); les Vives (a la Farinera). 
Pràcticament tots els masos tenen tines que tipològicament es poden situar 
entre els segles XVII-XVIII, així com barraques de vinya escampades per 
les terres que explotaven i que confereixen una característica destacada al 
territori. 
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Les característiques arquitectòniques són molt similars a tota la zona, amb 
masies d’estructura clàssica generalment amb tres crugies i voltes de canó 
seguit a la planta baixa on es troben els cellers. Junt al mas es troben les 
tines i el conjunt d’explotació vitivinícola es completa amb la presència de 
premses. Poques conserven elements de la fase medieval, entre ells alguns 
paraments d’opus spicatum i algun arc diafragma. La majoria conserva 
llindes a portes i finestres amb les dates de construcció que oscil·len entre 
els segles XVII i XIX, principalment. No destaquen elements ornamentals ni 
a l’interior ni a l’exterior de les cases, mostrant la seva dedicació principal a 
una economia de subsistència que no afavoria el luxe. 
 
 
 

4- Patrimoni relacionat amb el cultiu de la vinya 
 
La importància del cultiu de la vinya a la zona es fa evident en les 
construccions de pedra seca (barraques de vinya i marges), així com en les 
tines existents a totes les cases. 
 
 
TINES 
 
El sistema de construcció en pedra seca és molt antic en la comarca del 
Bages. L'origen de les actuals tines podem trobar-lo a finals dels segle XVIII 
i al llarg del segle XIX, producte de l'expansió agrària que va suposar la 
gran demanda de vins i licors en el mercat. Aquest fet va empènyer a bona 
part dels propietaris a roturar els boscos i a plantar mitjançant el sistema 
de feixes, camps i turons fins aleshores considerats marginals. En alguns 
casos el raïm es premsava al peu de la vinya i posteriorment es 
transportava fins al celler. Amb aquest sistema s'aconseguia reduir 
notablement el volum que s'havia de transportar, i conseqüentment, les 
despeses que se'n derivaven. En algunes ocasions les tines es troben al 
costat del mas i l'objectiu era dipositar el raïm dels rabassaires que 
conreaven terres del mas. 
 
Les tines són construccions que presenten característiques ben similars 
entre elles. Exteriorment la planta pot ser quadrangular o circular, però 
l'estructura interior és bàsicament la mateixa, circular recobert interiorment 
amb peces de ceràmica envernissada. La part exterior està realitzada amb 
pedra i morter. La coberta està formada normalment per una volta de pedra 
seca coberta exteriorment per una teulada a un vessant. La tina té 
normalment un accés superior per un dels murs des d'on s'abocava el most 
un cop premsat, i a la part inferior hi havia els brocs o boixa per on es 
buidava generalment directament al celler de la casa. Normalment es 
troben adossades a alguna paret de la casa, tot i que tenim alguns 
exemples aïllats i exempts. En algunes ocasions tenen una barraca 
adossada que tancava l'accés de la tina per la part inferior i a més podia 
servir per guardar les eines.   
 
A l’annex que hi ha al final de la memòria hi ha el llistat de tines. 
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BARRAQUES DE VINYA 
 
L’increment de la producció vinícola va empènyer a bona part dels 
propietaris a roturar els boscos i a plantar mitjançant el sistema de feixes, 
camps i turons fins aleshores considerats marginals. Els pendents de les 
vessants de les muntanyes es van convertir en camps de conreu de les 
vinyes, amb parets de pedra que impedien l’erosió del camp. Cada vinya 
tenia la seva barraca. La finalitat de les barraques era disposar d’un lloc per 
guardar les eines, alguns estris de cuina i el càntir d’aigua, i on els pagesos 
s’aixoplugaven de la pluja, feien la migdiada i a vegades dormien. 
 
La barraca de vinya és una construcció de pedra seca, normalment de 
planta única ja sigui circular, o bé quadrada, que es cobreix amb una volta 
de pedra. L'element més característic és la utilització de la volta cònica. 
Aquesta volta es basa en una superposició de filades de pedres planes, 
col·locades de manera que surtin cap a l'interior i acabin tancant la volta. 
 
Hi ha diferents tipologies: 
 
- Exempta de planta quadrada, coberta amb falsa cúpula (fitxes nº 131, 
129) 
 
- Exempta de planta circular, coberta amb falsa cúpula (fitxes nº 126, 127) 
 
- Adossades: una de les parets queda enganxada al marge del terreny 
(fitxes nº  130, 128, 125) 
 
 
Planta quadrada Planta circular Adossada al marge 

   
 
 
Als apèndixs de la present memòria s’exposa un llistat de les barraques de 
vinya que s’han localitzat al terme, amb una breu descripció, estat de 
conservació i coordenades de localització. Cal assenyalar que el nombre de 
barraques de vinya és més elevat que les que s’han documentat en aquest 
inventari i que probablement hi hagin encara un important nombre que no 
s’han localitzat en trobar-se en llocs difícilment accessible o perquè han 
desaparegut. Suposem que podien haver fins al doble, ja que a 
l’Amillarament de 1860 (AMSVC) hi havia 222 parcers amb vinya, mentre 
que s’han identificat un total de 102 barraques. Això pot estar relacionat 
amb el fet que les inventariades són les que encara resten dempeus i que 
les que no s’han vist es troben en llocs inaccessibles o bé es troben en 
runes o desaparegudes.  
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A més d’aquest tipus de patrimoni existeixen altres elements puntuals 
relacionats amb l’economia vitivinícola: 
 

 Pes de premsa de biga dels Fabrés (fitxa nº 95). Testimoni 
d’explotació de vinya a l’Edat Mitjana. 

 Les premses existents en quasi totes les masies del terme i que no 
s’han inventariat de forma individual. 

 Els marges de pedra seca que es troben repartits per tot el terme, 
principalment a Vallhonesta, Clot del Tufau i Serrat de la Beguda. 

 
 
 

5- L’ús de l’aigua  
 
El terme de Sant Vicenç de Castellet està marcat pel pas del riu Llobregat, 
així com torrents que drenen el territori a banda i banda d’aquest eix 
central. El Llobregat divideix el territori en dues zones clarament 
diferenciades: Vallhonesta i Clot del Tufau. A ell  desguassen les dues 
principals rieres: Castellet i Rubió (o Vallhonesta). Al torrent del Rubió li 
donen aigua els torrents de cal Jan, can Noguera i Sant Jaume. A més hi ha 
els torrents de cal Joan Domingo, de les Vinyes, Gall, Putxet, Fondo, entre 
d’altres. Algunes fonts drenen el territori, tot i que moltes s’han perdut o 
han sofert un procés d’assecada. 
 
La conca del Llobregat és important en aquesta zona, ja que acaba de rebre 
l’aigua del Cardener que li proporciona un important cabal d’aigua. 
 
L’ús de l’aigua ha marcat l’evolució històrica del municipi, tant pel que fa al 
seu aprofitament per beure, per regar els horts, o per l’aprofitament com a 
font d’energia, elements que han marcat el surgiment d’elements 
patrimonials al seu entorn. 
 
 
AIGUA PER REGADIU 
 
La sínia és un complex hidràulic format pel pou, l’estructura de la sínia, la 
bassa, a vegades un safareig, a més de sistemes de canalització de rec. Les 
sínies estaven generalment a prop de les rieres o sobre aigües subterrànies 
poc profundes i la seva finalitat era regar una petita extensió de terra 
destinada primordialment a cobrir les necessites bàsiques del mas. L’aigua 
s’extreia del pou mitjançant un sistema d’engranatges i cordes que primer 
eren de fusta i que gradualment varen ser substituts pel ferro i que 
utilitzaven la tracció animal per funcionar. Tot i que l’origen del sistema 
s’atribueix als àrabs, les sínies de la zona són construccions del segle XVIII 
o XIX. Les sínies eren construccions molt corrents en aquests entorns i 
facilitaven la recollida d'aigua i el rec per les terres, essent l’únic mitjà de 
fer conreables algunes terres a les que no es podia fer arribar l’aigua pel 
desnivell del terreny. Amb l'arribada dels nous avenços duts a terme de la 
ma de la revolució industrial el sistema d'extracció de l'aigua del subsòl va 
modernitzar-se amb la incorporació del motor elèctric que va substituir 
l’animal. Després de la Guerra Civil, es van substituir progressivament per 
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motors de gasolina o elèctrics que han provocat l’abandó de la sínia, tot i 
que els pous segueixen en ús. 
 
A l’annex que hi ha al final de la memòria hi ha el llistat de les sínies. 
 
 
AIGUA COM A FONT D’ENERGIA 
 
A mitjans del segle XIX es van instal·lar a Sant Vicenç les primeres 
indústries, aprofitant la força hidràulica del Llobregat i de forma 
complementària, el carbó. El pas del Llobregat per Sant Vicenç no 
proporciona un gran desnivell (menys de 20 m en 3 km), fet que no va 
permetre construir més de dos salts al terme a prop del nucli urbà. Per això 
l’any 1867 es construeix el canal industrial de cal Soler que dóna una 
empenta definitiva a la indústria de la zona facilitant l’aigua necessària pels 
tres salts de la fàbrica Soler.  
 

 Fàbrica Soler (fitxa nº 24) 
 Fàbrica Balet (fitxa nº 57) 
 Canal de cal Soler (fitxa nº 58) 
 Fàbrica Armengol (La Fabriqueta) (fitxa nº142) 
 Molí del Marcet (fitxa nº 122) 

 
 
AIGUA PER A ÚS DOMÈSTIC 
 
Sant Vicenç de Castellet, tot i estar al costat del riu Llobregat, ha tingut 
certs problemes per abastir d’aigua potable a la població. En un principi, 
quan es comencen a urbanitzar els carrers del poble i a construir cases, a 
mitjans del segle XIX, cada casa feia el seu pou per ús particular. Però en 
construir el pou mort al costat els residus passaven al pou d’aigua potable i 
això provocava epidèmies i tifus que va fer que morís un nombre 
considerable de gent. Degut a aquest problema, l’any 1913 l’Ajuntament 
comença la construcció del clavegueram. L’any 1914, en construir el dipòsit 
de Reserva de Màquines del Nord, es va constituir la Sociedad de Aguas per 
portar aigua al dipòsit i es va projectar el subministrament a tot el poble. 
Aquest primer subministrament es feia directament del riu i l’aigua a 
vegades no era clara ni estava filtrada. Per això es va construir el pou-mina 
l’any 1948 per la captació d’aigües al Llobregat al Clot de les Tinotes. 
 
L’any 1915 s’estableix un servei d’aigües potables públiques al municipi 
amb una instal·lació de canonades, tot i que va tenir molts problemes 
d’insalubritat, irregular i deficient, ja que es van inutilitzar la major part del 
pous particulars de les cases que estaven contaminats.  Les primeres fonts 
públiques foren inaugurades el 1920 fruit d’un contracte entre l’Ajuntament 
i la Societat d’Aigües que obligava a aquesta a subministrar 4.000 litres 
diaris gratuïts. 
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FONTS PÚBLIQUES 
 

 Escultura d’Aselm Clavé (fitxa nº 97) 
 Font de la plaça de l’Ajuntament (fitxa nº 98) 

 
A més hi ha al terme un important nombre de fonts naturals, la majoria de 
clot, algunes de les quals s’han habilitat per facilitar el consum. Degut al 
desús d’aquestes fonts i a l’evolució urbanística, algunes han desaparegut 
els darrers anys. 
 
 
 
 
 

• Desaparegudes: 
- Font dels Ocells (sota Castellet) 
- Font de la Teula (a la fàbrica al costat del 

riu després pont) 
- Balçamuller (al polígon Casacuberta) 

(minero-medicinal) a la vall de la riera de 
Castellet 

- Enamorats (al polígon Casacuberta) 
 
 

• Font del Blanquer, a la roureda del 
Blanquer, prop del roure Gros del Rubió. 
És una font de clot, oculta entre heures. 

• Font de la Llebre, al nucli de les masies 
de Vallhonesta, abans de cal Martí i 
després de travessar el torrent del Rubió. 
Hi ha una cisterna que recull l’aigua i una 
aixeta. 

• Font de Sant Jaume. Darrera de la 
capella de Sant Jaume de Vallhonesta. 

• Font Saiola, a les Roques, font de clot la 
més antiga de la població que era pública 
però estava tancada en una caseta de la 
que tenien clau els habitants de la zona de 
les Roques. 

• A cal Fainé hi ha una font de pou. 
• Font de la Minga. Font amb bassa. Sobre 

cal Josepó. És de cal Valent del Clot del 
Tufau. 

• Font de cal General. A l’esquerra del 
pont d’accés a cal General del Clot del 
Tufau. És de bec. 

• Font de cal Fiter. Té bassa i taules. Va 
ser reformada pel propietari el 1939. 

 

Altres fonts: 
 
- Fermí 
- Lluís 
- Balet 
- Escletxa 
- Escorçaire 
- Vinyes, és de pedra seca 
- Lladó 
- Del Ciment 
- De can Padre 
- Lladó 
- Hortons 
 

 
 
 

6- L’explotació i ús de la pedra 
 
La indústria de la pedra ha estat una de les més importants els darrers 
cinquanta anys a Sant Vicenç de Castellet. L’explotació de pedra ha estat de 
dos tipus: pedra sorrenca i pedra calcària (calissa). Tot i que ha aportat 
beneficis industrials, també ha aportat elements negatius, com la destrucció 
continuada del medi natural a més del risc de patir silicosi degut a la 
inhalació de pols en el treball de la pedra, ja que s’incrusten partícules 
microscòpiques als pulmons que produeixen lesions irreversibles als 
treballadors del sector. 
 
Les condicions geològiques dels voltants de Sant Vicenç, rics en quars, 
calcàries, sorrenques, han fet que des de molts anys s’hagin aprofitat 
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aquests recursos naturals. És difícil establir l’antiguitat de l’extracció de 
pedra, tot i que ben segur aniria paral·lela a la seva utilització en la 
construcció, fet que ens remunta al període romà i ibèric. S’han trobat 
mostres a algunes pedreres d’una de les tècniques més antigues de partir la 
pedra aprofitant l’expansió de la fusta quan es remulla, que va ser utilitzada 
fins els anys 1960. L’extracció amb un caire industrial comença a finals del 
segle XIX, amb l’explotació de l’arenisca. Hi ha referències de les pedreres 
del Rubió, del Serrat Rodó, del Clot del Tufau (de la que va sortir la pedra 
per construir el primer pont de Sant Vicenç), la de Cornet. 
 
La sorrenca s’extreia de forma manual, sense barrinades. És una pedra 
molt especial que s’utilitza per fer voreres, enllosats, aplacats, i no es pot 
polir. S’extrau buscant els junts de la pedra i traient els blocs sencers, 
anomenats “daus” i dividits després en plaques, cosa que requereix un gran 
domini de l’ofici. S’extreia de pedreres petites i la majoria de vegades eren 
els mateixos pagesos que es dedicaven a extreure-la de les pedreres, per 
tant eren pedreres de tipus artesanal. En aquesta època la pedra era 
transportada des de la pedrera en carros de les agències Moll i cal Carlos als 
tallers, on era treballada. El destí final era divers, utilitzant-se els anys 1920 
en la construcció de l’Exposició Universal de Barcelona i de les fonts de 
Montjuic, a més de carreteres o edificis, edificis com Correus o l’Hospital 
Militar de Barcelona. Les explotacions més grans de pedra sorrenca a la 
zona de cal Fiter al Clot del Tufau, s’explotaven de forma intensiva. Els anys 
1920-30 ja hi havia un ambient comercial entorn a la pedra; al 1926 hi 
havia a Sant Vicenç tres mestres picapedrers (Llibre de Matrícula Industrial 
1926, AMSVC). Però ja abans, al 1896 (Llibre de Matrícula Industrial 1896, 
AMSVC) hi treballava un picapedrer, Francesc Casas Pubill. La tradició del 
Ball de Gitanes està lligada històricament a la pedra, ja que ho van portar 
l’any 1907 els picapedrers vinguts de Caldes de Montbui, que introduirien 
aquest costum tant arrelat a la zona del Vallès. 
 
Els anys 1929-30 es comença a explotar la primera pedrera de calcària 
(“caliça”), per iniciativa del Sr. Bosch; pedra de gran duresa que permet 
ésser polida i que va obrir noves perspectives a la indústria de la pedra. 
Semblant al marbre un cop polida. Aquesta primera pedrera anomenada 
“del Caliç” o la Planelleta, estava entre les propietats del Padró i el Grau i va 
ser iniciada per Antoni Carné. L’explotació va ser una mica dura al 
començament ja que s’havia de portar a tallar a Barcelona i els transports 
encarien el producte. Això va provocar la compra de dues màquines molt 
rudimentàries a Macael (Almeria), però que van permetre l’evolució de 
l’explotació. La pedra calcària porta el nom de calissa de Sant Vicenç ja que 
s’explota i extreu a la zona en unes 12 pedreres en actiu que es troben en 
els termes municipal de Sant Vicenç, Castellgalí i Castellbell i el Vilar. 
S’extreu de la franja de l’Eocè que s’estén entre Castellgalí i Monistrol de 
Calders, amb sorrenques, margues grises i calcàries. 
 
Com a dada curiosa cal destacar que el bloc de pedra en el que es va 
esculpir el Timbaler del Bruc, situat sota Montserrat al terme del Bruch, va 
ser extreta de les canteres de calcària de Sant Vicenç de Castellet l’any 
1953. Pesava 55 tones i per traslladar-lo es van haver de reforçar alguns 
carrers del poble. També ho és el cambril de la Mare de Déu de Montserrat.  
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Actualment ha minvat l’explotació de pedreres a Sant Vicenç i han agafat 
importància els tallers que treballen de forma automatitzada. A més es 
realitzen treballs amb diferents tipus de pedres que procedeixen de 
diferents llocs. L’extracció es realitza amb diferents tècniques: pólvora, tall 
amb fil diamantat i cordó detonant. Posteriorment s’escaira la peça a la 
mateixa pedrera. Al taller es donen els acabats que varien segons el destí 
de la pedra. Generalment el seu mercat és Catalunya. L’explotació de la 
pedra sorrenca ja no es realitza degut a que al mercat hi altres tipus de 
materials més diversos; però si que s’explota encara la pedra calcària de 
Sant Vicenç a diferents pedreres del entorns, essent la més important del 
terme la dels Roures a Vallhonesta. 
 
 
Tot i que hi ha moltes pedreres repartides per tot el municipi de Sant Vicenç 
de Castellet ja que la pedra es troba a tot el territori, tan sols s’han 
documentat dues com a exemple d’aquest tipus d’explotació tan arrelada al 
poble i que ha marcat la seva evolució econòmica els darrers 75 anys 
principalment. 
 

 Pedrera artesanal de Vallhonesta (fitxa Nº 84) 
 Pedrera del Fiter (fitxa nº 61) 
 Màquina de tallar pedra (fitxa nº 99) 
 Col·lecció d’eines de picapedrer (fitxa nº 141) 

 
Tot i trobar-se al terme de Castellgalí, destaquem la pedrera de Balçamuller 
tant per l’impacte que suposa en el paisatge al trobar-se la pedrera en un 
balç, com per la relació històrica que ha tingut aquesta amb el terme de 
Sant Vicenç de Castellet. 
 
 
 

7- Patrimoni natural i geològic 
 
El  forma part de la depressió Central Catalana, que és el sector 
oriental de la conca de l'Ebre, la regió de baixes altituds limitada pels 
Pirineus al nord, la cadena Costanera Catalana a l'est i la cadena Ibèrica a 
l'oest i al sud. Durant part del , aquesta conca o depressió es va 
omplir de sediments procedents d'aquests relleus que la limitaven. Així 
doncs, a la comarca afloren sobretot  sedimentàries d'aquell període: 

,  (també anomenades gresos),  (margues, 
argil·lites i limolites),  i, puntualment,  (guix i sal 
gemma). La majoria de  del Bages son de l'  o de 
començament de l' , però, sobretot prop dels rius, també trobem 
sediments detrítics molt més moderns, d'edat quaternària, com els que 
donen lloc a les graveres. Els xaragalls 

Bages

terciari

roques
conglomerats sorrenques lutites

calcàries evaporites
roques eocè superior

oligocè

són una formació geològica de 
margues blaves que han patit l’efecte erosiu de l’aigua,  resultat de la 
sedimentació de successions estratigràfiques de lutites carbonàtiques 
durant el període Eocè. Això ha donat lloc a les conegudes Muntanyes 
Russes o altres xaragalls pressents a diferents zones del terme, com a cal 
Forns o al Soler de les Teules. Els espècimens fòssils són freqüents en 
aquest tipus de territori.  
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Fonamentalment el patrimoni natural de Sant Vicenç de Castellet està 
centrat per la seva relació amb El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
Serra de l’Obac. L’extrem oriental del terme municipal de Sant Vicenç de 
Castellet és el que forma part del Parc de Sant Llorenç, concretament la 
part situada entre el coll de Gipó, la carena del Panissar, la riera de 
Matarrodona i Sant Jaume de Vallhonesta. L'agregat rural de Vallhonesta, 
presidit per la singular església romànica de Sant Pere, és la porta d'entrada 
santvicentina al parc natural. També destaca l’àrea de la serra del Ginebral i 
el torrent de les Pasteres per la seva funció de corredor natural entre els 
parcs de Sant Llorenç i Montserrat. 
 
A la riera de Castellet destaca el refugi de fauna de cal Casas. Situat entre 
Castellet el Clot del Tufau, zona on està  prohibit caçar com a resolució 
publicada al DOGC.  
 

 Les Muntanyes Russes (fitxa nº 17) 
 Xaragalls de cal Forns (fitxa nº 86) 
 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (fitxa nº 85) 
 Roure gros del Rubió (fitxa nº 87) 
 Camí ramader (fitxa nº 143) 
 Vegetals fòssils (fitxa nº 10) 
 Jaciments fossilífers (fitxa nº 101) 

 
 
 

8- Els mitjans de comunicació (camí Ral, ferrocarril, carreteres, 
pont) 

 
La ubicació de Sant Vicenç al peu del Llobregat i del camí Ral Barcelona-
Manresa ha marcat la importància del municipi com a enclavament en les 
diferents vies de comunicació. Aquesta situació estratègica a mig camí entre 
Barcelona i Manresa va provocar el pas de la línia de ferrocarril que 
marcaria la seva evolució industrial que va condicionar a una evolució més 
tardana de les vies de comunicació per carretera amb la construcció de la C-
16, la carretera del Pont de Vilomara i finalment l’autopista Terrassa-
Manresa, importants eixos de comunicació que a la vegada han provocat 
una partició del municipi.  
 

 Camí Ral Barcelona-Manresa (fitxa nº 70) 
 Pont de Sant Vicenç (fitxa nº 120) 
 Estació de Renfe (fitxa nº 132) 
 Moll de mercaderies de l’estació de Renfe (fitxa nº133) 
 Antiga casa del cap d’estació de Renfe (fitxa nº134) 
 Dipòsit de màquines de l’estació de Renfe (fitxa nº135) 
 Dipòsit d’aigua de l’estació de Renfe (fitxa nº136) 
 Grua de l’estació de Renfe (fitxa nº137) 
 Subestació elèctrica de Renfe (fitxa nº138) 
 Magatzem sals potàssiques (fitxa nº139) 
 Estació FF CC (fitxa nº140) 
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CONCLUSIÓ 
 
Amb aquesta estructura del patrimoni i l'inventari realitzat podem fer una 
valoració global del patrimoni del municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
Aquest es caracteritza principalment per estar lligat a la seva evolució 
històrica unida a l’aprofitament del medi que es reflexa en les diferents 
activitats agrícoles i industrials, i pel medi natural de la zona.  
 
Així, destaca l’evolució de la ocupació humana ens masos i posteriorment la 
formació del nucli urbà lligat a l’expansió tèxtil al segle XIX. Per tant, el 
volum més important del patrimoni és el representat per les masies i els 
elements d’explotació del medi: barraques de vinya, marges, tines, trulls 
d’oli, sínies, principalment. Aquest seria un dels grups patrimonials més 
representatius del terme. 
 
El segon grup estaria format pels elements relacionats amb l’expansió 
industrial del segle XIX: les fàbriques tèxtils, l’aprofitament de la pedra, el 
ferrocarril, la formació del poble amb construcció de noves cases i la 
transformació del terme, així com les comunicacions. 
 
El tercer grup seria el format pel patrimoni natural, en el que s’inclou el 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, el riu Llobregat i les diferents rieres i 
fonts, el patrimoni geològic que inclou la pedra, els fòssils i les formacions 
de bad-lands o xaragalls. 
 
Aquests serien els tres grans eixos patrimonials del municipi. 
 
En quant al patrimoni arqueològic cal recordar que són pocs els jaciments 
que s’han estudiat a la zona seguint aquesta metodologia, però que aquesta 
es podria aplicar a diferents elements històrics del terme que necessitessin 
un estudi històric en profunditat, com és el cas de les pedreres, masies, 
elements del passat industrial, entre altres. 
  
 
 

5.2. Estat legal 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 
octubre 1993) són  tres:  
 
• Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN); només el Govern de la Generalitat 

te la facultat de declarar-los. 
 
• Béns catalogats,  denominats en el cas dels immobles, Béns Culturals 

d'Interès Local (BCIL). Aquest instrument de protecció i catalogació 
s'atribueix als municipis. 

 
• Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC). 
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En els primers dos casos la legislació estableix els procediments de 
declaració per a cada categoria. 
 
La categoria de BCIN equival a la de Bé d'Interès Cultural (BIC), establerta 
per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.  
 
Dins de la categoria de BCIN (i també de BIC), i tal com estableixen sengles 
disposicions addicionals de les lleis espanyola (1985) i catalana (1993) de 
Patrimoni, es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es 
troben emparats pel Decret de 22 d'abril de 1949, també conegut com 
"decret de castells", i que especifica que tots els castells d'Espanya, sigui 
quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota protecció de l'Estat. Això vol 
dir que tots els castells prenen la categoria de Bé d'Interès Cultural. Es va 
realitzar un inventari previ i un nou inventari l'any 1968 en el que s'inclouen 
un elevat nombre d’elements. La Generalitat va refer la llista a mitjans dels 
80, que va ser acceptada pel Ministeri, el qual va donar d’alta els 1501 
registres d’aquesta nova relació com a BIC (com a BCINs de Catalunya a 
partir de 1993).  
 
Només un element del terme de Sant Vicenç de Castellet es troba en aquest 
llistat: el castell de Castellet, castell termenat del que resta una gran torre i 
bases de murs al turó on hi ha el santuari de la Mare de Déu de Castellet,  
donat d’alta com a BIC-BCIN amb el número R-I-51-5681.  
 
 
En conclusió, pocs son els elements del municipi  que es troben protegits de 
forma legal per aquestes disposicions establertes, tot i que seria convenient 
incloure altres elements al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi i 
establir els corresponents nivells de protecció. Repassem-ho, són els 
següents:  
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 

• Hi ha un BCIN.  Nº R-I-51-5681, pel Decret castells 1949:  castell de 
Castellet. 

 
• Els camins ramaders estan protegits per la llei 3/1995, de 23 de 

març, de Vies Pecuàries, BOE nº 71 de 25-3-1995. Segons la llei un 
camí ramader és la ruta per on discorre o ha discorregut el trànsit 
ramader, es a dir, que encara que no hi passi un ramat, la llei encara el 
considera com a tal. Es poden donar altres usos compatibles o 
complementaris a la seva naturalesa, donant prioritat al trànsit ramader. 
Són camins públics que gestiona la Generalitat de Catalunya a través del 
DARP. La llei obliga a inventariar, per protegir-les de les obres públiques, 
els particulars i l'abandonament en que es troben. Són imprescriptibles, 
es a dir, que el que ha estat camí ramader no pot deixar de ser-ho. Hi ha 
l'obligació de classificar-los des de l'any 1995, i s'han de senyalitzar per 
garantir el seu ús públic i la seva integritat. Per tant, els trams de camí 
ramader al seu pas per Sant Vicenç de Castellet estan protegits per 
normativa estatal. 
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Elements protegits per normativa local: 
 
No hi ha a Sant Vicenç de Castellet cap element considerat béns catalogats,  
denominats en el cas dels immobles, Béns Culturals d'Interès Local (BCIL). 
 
En quant als restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC), 
que són aquells béns inclosos en catàlegs de patrimoni arquitectònic 
incorporats en plans urbanístics a partir de l'entrada en vigor de la Llei de 
Patrimoni Cultural Català 9/1993, sense tenir categoria de BCIN o BCIL, 
s’estableix el que segueix: 
 
El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet va ser 
realitzat l’any 1983, d'acord amb la llei 3/1984 de 9 de gener de 1984 de 
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya (DOGC 339, 
de 18-1-1984). Es va fer una revisió publicada al DOGC el 25 d’octubre de 
1996. 
 
En la revisió del PGOU s’especifica que s’està a l’espera de la redacció del 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni, definint el Pla General 
temporalment un pre-catàleg d’elements que pel seu interès històric, 
artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar de forma urgent d’uns 
especial protecció (articles 169, 170, 171). Aquest pre-catàleg estableix 
diferents situacions segons les característiques de cada element a protegir 
per tal de concretar les condicions especials de protecció. 
 

 Situació 1: Béns d’Interès Cultural, BIC, tindran el nivell de protecció 
integral que els assigna la Llei 16/1985 de 26 de juny del Patrimoni 
històric espanyol. 

 Situació 2: Cases, masies i ermites: elements catalogats sotmesos a 
les condicions generals de protecció que aquestes normes 
determinen al pre-catàleg. 

 Situació 3: àrees arqueològiques. Hi ha dos tipus: jaciments 
arqueològics i zones d’expectativa arqueològica. 

 
Així, queden inclosos al pre-catàleg de patrimoni a protegir els següents 
elements: 
 

 Castell de Castellet 
 Santa Maria de Castellet 
 Masia de Les Vives 
 Sant Pere de Vallhonesta 
 Mas Sant Joan de Dalt 
 Raval de les Roques 

 
 
D’altra banda el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet 
a l’article 166, estableix les condicions de la zona de protecció natural i 
paisatgística que comprèn sòl no urbanitzable que per les seves 
característiques naturals, geològiques, ambientals, ha de ser objecte d’una 
especial protecció, de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin 
perjudicar-les transformant les seves condicions actuals. 
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Les zones de sòl no urbanitzable són: 

- sòl rural 
- sòl forestal 
- zona de protecció natural i paisatgística 
- zona Raval Nou i Raval de can Xesc 
- zona inclosa en el Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i serra de l’Obac. Regulat pel Pla Especial del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac, aprovat per la C.U.B. el 4-10-
1982, DOGC nº 276, de 17-11-1982. 

 
També s’especifica que tots els camins rurals estan classificats com no 
urbanitzables, ja que s’ha de conservar la seva integritat. 
 
 
Altres nivells de protecció: 
 
 La zona inclosa dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de 

l’Obac  està regulada pel Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i serra de l’Obac, aprovat per la C.U.B. el 4-10-1982, DOGC nº 
276, de 17-11-1982. 

 
 El patrimoni eclesiàstic ha de ser vetllat per l'Església Catòlica, en 

col·laboració amb les administracions. Aquesta col·laboració es 
determina reglamentàriament. Es conserven diferents objectes religiosos 
amb un interès patrimonial notable des del segle XIII al XVIII, alguns 
d’ells custodiats per la parròquia i ubicats a diferents esglésies 
(principalment a Sant Pere de Vallhonesta), i un element custodiat per 
particulars, el cas de la Mare de Déu de Castellet, imatge romànica, que 
es troba al Mas Les Vives. 

 
 Patrimoni arqueològic. Per definició, tots els béns mobles de caràcter 

històric, per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica, 
integren el patrimoni arqueològic català afectant a tots els nivells de 
protecció (BCIN, BCIL, BIPCC). La Llei de Patrimoni Cultural Català 
9/1993 defineix els espais de protecció arqueològica (art. 49), que 
també estan regulats especialment per la Llei d'Urbanisme Català 
2/2002 (art.9.3 i 34.5). Es consideren espais de protecció 
arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, 
per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència 
de restes arqueològiques i paleontològiques. Els espais són determinats 
per resolució del Conseller de Cultura. A Sant Vicenç hi ha localitzats 
espècimens de vegetals fòssils catalogats a la Carta Paleontològica de 
Catalunya nº 076 / 12837, any 1994, tot i que no estan declarats. 

 
 Béns mobles. Formen part del patrimoni Català aquells que es troben a 

museus, els que han sigut fruït d'intervencions arqueològiques i els que 
tenen unes característiques artístiques singulars. De Sant Vicenç de 
Castellet hi ha pocs elements custodiats a Museus: 

 
- Museu Comarcal de Manresa: material dels dos sepulcres de fossa. 
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Els museus són els encarregats de la custòdia i conservació d'aquest 
béns i els han de tenir catalogats i documentats. 

 
 Patrimoni documental. És declarada d'interès nacional tota la 

documentació que es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. La resta de 
documentació inclosa en arxius forma part del patrimoni documental 
català. Formen part del patrimoni documental estatal tots aquells 
documents que es troben als arxius (article 19.2 de la Llei 9/1993, de 
30 setembre, del Patrimoni Cultural Català; article 49.2 de la Llei 
16/1985 de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol).  
 
Dins aquestes mesures, es consideren inclosos com a bens protegits tot 
el patrimoni documental que es troba als arxius citats a les fitxes i que 
contenen patrimoni documentals referents a Sant Vicenç de Castellet 
 
- Arxiu de la Biblioteca de Catalunya 
- Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 
- Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Castellet 
- Arxiu Comarcal de Manresa 
- Arxiu Episcopal de Vic 

 
 
 

5.3. Intervencions sobre el patrimoni 
 
 
Inventaris realitzats: 
 
Del patrimoni del municipi de Sant Vicenç de Castellet s'havien realitzat 
altres inventaris parcials, entre els que destaquen: 
 
 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

(IPAC), en el que es van inventariar entre els anys 1983 i 1989, 7 
elements, principalment esglésies, altres elements arquitectònics i 
elements artístics. (Va ser realitzat per Rosa Serra, Pere Català i M. Alba 
Oliveras).  

 
 Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat (Carta 

Arqueològica), realitzat entre 1988 i 1994 pel Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya, amb 3 elements inventariats fins a l'actualitat.  

 
 Inventari del patrimoni paleontològic de Catalunya (Carta 

Paleontològica), realitzat l’any 1994 amb 1 element inventariat (fitxa 
feta per Manel Llenas). 

 
 Catàleg monumental del Servei de Catalogació i conservació de 

monuments històrics de la Diputació de Barcelona. 1928. Edifici del 
Rellotge de l’Escola Industrial, Barcelona. (2 elements). 

 
 Catàleg de monuments de l’Institut d’Estudis Catalans. 1920. Arxiu del 

Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona. (2 elements). 
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 Tines al mig de les vinyes. Inventari. Consorci Turístic de les Valls del 

Montcau. 2004. Realitzat per VR Consultors (Viladecavalls).  
Inventariada 1 tina del terme de Sant Vicenç de Castellet. 

 
 
El fet d'estar catalogats els elements en aquests inventaris no implica que 
automàticament siguin considerats Bens d'Interès Cultural Nacional o Local 
(BCIN, BCIL). Aquests inventaris únicament constitueixen eines de control 
de l'estat i existència dels elements i,  per tant, no ofereixen una figura de 
protecció legal. 
 
 
Altres intervencions: 
 
S'inclouen aquí les excavacions realitzades al terme, així com la restauració 
de monuments, tant per iniciativa pública com privada. 
 
 Segons Joaquim Sarret (1900), en fer la restauració del santuari de la 

Mare de Déu de Castellet el 1884, es van trobar ossos humans així com 
lloses sepulcrals procedents del possible cementiri antic del santuari i 
que alguns historiadors han relacionat amb un passat ibèric de Castellet 
(VILA, 1986). Les darreres obres de restauració van iniciar-se el 
setembre de 2001 per iniciativa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona. L’objectiu de les obres era fer un sanejament dels talussos 
del turó, fixar-ne la base, i relligar la part superior de la muntanya amb 
ancoratges. Cal assenyalar que la base del turó de Castellet està 
formada per grans roques on els darrers anys s’hi havien format grans 
esquerdes que feien perillar la seva estructura. La restauració del turó 
de Castellet va ser la primera fase de l’actuació feta per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç. D’altra banda, les greus deficiències estructurals i de 
conservació de l’ermita de Castellet van originar encarregar un estudi de 
restauració i rehabilitació de l’ermita de Castellet. Les actuacions més 
importants van finalitzar al principis de 2003. Per fer de tot el conjunt 
un entorn més agradable i destacar la importància de l’indret per al 
municipi la zona ha estat enjardinada i està en marxa un projecte 
d’il·luminació del conjunt arquitectònic. El conjunt restaurat i rehabilitat 
va ser inaugurat el 13 d’abril de 2003. 
 
 L'excavació realitzada l'any 1934 per Mn. Valentí Santamaria i Lluís 

Rubiralta, membres de la secció d'arqueologia del Centre Excursionista 
Montserrat de Manresa, en un sepulcre de fossa que va ser una troballa 
fortuïta al extreure terres per la bòbila de Cal Vidal, a una fondària de 5 
metres. Es va donar a conèixer a la revista "Ampurias" amb un estudi 
fet per Josep Colominas (1940). El material es troba dipositat al Museu 
Comarcal de Manresa. 

 
 Excavació realitzada per Mn. Valentí Santamaria i Lluís Rubiralta, 

membres de la secció d'arqueologia del Centre Excursionista Montserrat 
de Manresa, van recollir l'aixovar i van prendre les dades d’un sepulcre 
de fossa. Va ser una troballa casual en una finca particular que es va fer 
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el 6 d'octubre de l'any 1933 en fer una cisterna. Es va donar a conèixer 
a la revista "Ampurias" amb un estudi fet per Josep Colominas (1940). 
El material es troba dipositat al Museu Comarcal de Manresa. 

 
 Fa uns anys s’ha restaurat una part del mas cal Campaner, antiga 

rectoria de l’església de Sant Pere de Vallhonesta i que s’utilitza com a 
refugi excursionista gestionat pel Centre Excursionista de Sant Vicenç 
des del 1980, moment en que es va restaurar part de la casa. Els 
primers mesos del 2004 s’ha rehabilitat la part sud de la casa, 
consolidant els arcs gòtics. 

 
 Entre 1952 i 1955 va ser restaurada l’església de Sant Pere de 

Vallhonesta, amb altres campanyes posteriors que han millorat l’exterior 
principalment.  L’any 1979 es crea la comissió de veïns de Vallhonesta. 
Es va fer una segona restauració assessorada pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat de  Catalunya i l’assessorament de 
l’arqueòleg Ramon Camprubí, entre el 1983 i 1985, es repiquen i 
rejunten els murs exteriors, s’enderroca el cor i es consolida el 
campanar. De l’any 1936 al 1953 no es va celebrar culte, però des del 
1954 es celebra cada any la festa del Panellet el dia 1 de maig. 

 
 Algunes barraques de vinya han estat restaurades per iniciativa privada, 

tot i que el nombre no és significatiu per la escassa quantitat que s’ha 
fet.  

 
 La documentació de l'Arxiu municipal de Sant Vicenç de Castellet, es va 

realitzar dins el Projecte Pilot d’Arxivers Itinerants, que l'any 1992 va 
iniciar l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i el Centre d'Estudis 
del Bages. Actualment s’està revisant el quadre de classificació i 
actualitzant el fons documental. 

 
 
 

5.4. Equipaments i activitats patrimonials 
 
Sant Vicenç de Castellet és un municipi actiu en el sentit de que disposa 
d’un important nombre d’entitats i grups que organitzen activitats 
públiques, així com disposa d’alguns equipaments públics patrimonials i 
organitza activitats diverses, algunes amb relació directa amb el patrimoni. 
 
Els primers equipaments del municipi es van originar amb l’increment de 
població a finals del segle XIX i constituïen locals socials. Entre 1915 i 1930 
es posen en marxa  diferents balls públics: la “Societat Coral Estrella”, el 
“Casino” actual Ateneu, el cafè “Miralles”. Més tard la “Sociedad Juventud 
Vicense” es separà del Casino i organitzà el seu propi ball al carrer Gran 
número 20. També es construí el “Bloc Liberal” on hi havia una sala de ball 
que desaparegué després d’un incendi. Aquestes sales de ball van ser els 
primers equipaments socials dels que va disposar el municipi. Hi havia 
també cinc cinemes: l’Ateneu, el Bloc Liberal, el Rambla (Novetats, 
Ginferrer), Olímpia (Savoy), Teatre-cinema Nou.  
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Actualment hi ha dos equipaments culturals bàsics: la biblioteca i l’arxiu, 
essent la resta destinats a activitats concretes tant públiques com de les 
entitats. 
 
 
L’Arxiu Municipal 
 
La seu central de l’Arxiu es troba a l’edifici de les escoles velles, plaça 11 de 
setembre, tot i que també hi ha altres dipòsits al mateix Ajuntament que 
guarden la documentació. 
  
L’actual Servei d'Arxiu municipal de Sant Vicenç de Castellet, té els seus 
orígens en el Projecte Pilot d’Arxivers Itinerants, que l'any 1992 va iniciar 
l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de 
l'Associació d'Arxivers de Catalunya i el Centre d'Estudis del Bages. El Servei 
d'Arxiu municipal (SdA) és un servei públic de caràcter administratiu 
especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació, en la seva 
custòdia i en la seva divulgació. El SdA administra, custodia i divulga el 
patrimoni documental que configura l'Arxiu municipal. L'Ajuntament 
garanteix el manteniment i promoció d'aquest servei i, d'acord amb la 
legislació vigent, li atribueix les següents competències: organitzar i 
difondre el patrimoni documental municipal, garantir el dret a la informació, 
facilitar la investigació i vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental 
del municipi. 
 
En la seu central es conserva el fons històric en dos dipòsits. El fons es 
troba conservat en unitats d’arxiu (caixes) que es guarden en prestatgeries 
metàl·liques. No hi ha una sala de consulta adient per al públic, ja que la 
única taula de que disposa la utilitzen els arxivers. 
 
Dos dipòsits més es troben a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, que 
guarden la documentació de tipus administratiu. En un la documentació es 
guarda en unitats d’arxiu sobre prestatges i a l’altre amb armaris 
compactes. Tampoc disposa d’un espai de consulta per investigadors.  
 
La consulta de l’Arxiu es redueix als horaris de l’Ajuntament i dins 
d’aquests, als horaris en que es troba disponible l’arxivera itinerant. No 
disposa d’un catàleg o inventari consultable a disposició del públic. 
 
El fons aplega documentació entre 1840 i 2002, essent el document més 
antic de l’arxiu un pressupost de l’any 1840, i predominant la documentació 
entre 1975 i 2002. 
 
 
La Biblioteca popular Salvador Vives Casajuana   
 
Ubicada al nucli antic proper a l’Ajuntament, al carrer Maria Gimferrer, 20. 
La biblioteca es va inaugurar el 18 de juliol de 1950, instal·lada a l‘edifici de 
la Caixa d’Estalvis de Manresa, un edifici nou que estava ubicat a la plaça de 
l’Ajuntament nº 1. L’any 1972, per falta d’espai, la biblioteca es va 
traslladar a la plaça Anselm Clavé nº 2. El 1980 es va construir un edifici al 
carrer Gimferrer nº 16-18, del que l’Ajuntament va comprar els baixos per 
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ampliar la biblioteca. Es va inaugurar l’ampliació el 9 de desembre de 1983. 
Actualment la biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques i és de 
l’Ajuntament que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona. 
Porta el nom de Salvador Vives i Casajuana, que fou director dels serveis 
psiquiàtrics de Catalunya (1936-39), director dels hospitals de Sant Boi de 
Llobregat i de Salt, i autor de diverses obres científiques i mèdiques, un 
santvicentí il·lustre. 
 
El fons de la biblioteca està format per 12.000 volums de llibres sobre 
temes diversos, 100 títols de revistes i 6 diaris, 2.000 documents 
audiovisuals i una col·lecció local sobre Sant Vicenç de Castellet. Aquest 
fons local es troba sense inventariar, fet que dificulta la seva consulta i el 
poder especificar el nombre de documents que el formen. 
 
La biblioteca a més és utilitzada per la realització de diferents activitats 
culturals com xerrades o conferències públiques, fet que obliga a desallotjar 
la sala de lectura de les taules. 
 
 
Les Escoles Velles 
 
L’edifici de les antigues escoles situades al passeig de Francesc Macià, de 
propietat municipal, és cedit a diferents entitats que l’utilitzen com espai de 
reunió o per guardar el seu material. L’utilitzen la colla de Geganters, 
l’Esbart dansaire, l’Associació de Ioga i l’Associació musical Castellet. És un 
espai reduït que es troba en condicions molt dolentes, fet que limita el seu 
ús com a espai social. 
 
 
Naus de Cal Soler 
 
Les naus de l’antiga fàbrica cal Soler són de propietat municipal i una part 
s’ha utilitzat per albergar alguna activitat molt específica o simplement com 
a magatzem. El fet de ser grans naus no proporciona mesures adients pel 
seu ús, amb una acústica dolenta, fred i problemes de seguretat. Tan sols 
una part de les naus s’ha habilitat i es deixa a diferents entitats o el mateix 
Ajuntament per a diferents actes, des de balls a concerts. 
 
 
Xamba. Punt d’informació Juvenil. 
 
Hi ha accés a internet, informació d’activitats a la comarca. Vol actuar com 
un lloc que proporciona informació de tot tipus al jovent del poble. La gestió 
és municipal tot i que la Diputació de Barcelona col·labora en el seu 
manteniment. Està ubicat en un petit local al costat de Promucast. 
 
 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
S’utilitza també per realitzar conferències i exposicions temporals. 
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Consorci de Formació i d’Iniciatives Bages Sud 
 
És un espai públic però no de titularitat municipal. Hi ha l’escola d’adults i 
un departament d’estudis comarcals. Fan cursos de formació ocupacional i 
hi ha un servei d’assessorament per a la inserció laboral. Des de fa 
aproximadament un any disposa d’una tècnica de turisme destinada a la 
dinamització turística del Bages Sud. 
 
 
Teatre de la Societat Coral l’Estrella 
 
Local de propietat privada però que es pot utilitzar ja que hi ha un conveni 
entre l’Ajuntament i la societat Coral l’Estrella. El teatre deixa o lloga les 
seves instal·lacions per ser utilitzades per qualsevol tipus d’activitat. Tot i 
així és un espai petit que necessita algunes reformes. Es va construir el 
1926 i reformat el 1959. 
 
 
Ateneu Popular 
 
Anomenat també en un principi Teatre Saló Espanyol i més tard Casino de 
Sant Vicenç. Era el local social de Sant Vicenç.  Durant els anys 1910 i 1911 
es projectaven pel·lícules per quaresma, amb una màquina llogada que 
funcionava amb gas acetilè (l’electricitat va arribar el 1912).  El Casino va 
ser construït sobre una antiga bòbila que es trobava a l’actual plaça i cases 
que donen al carrer Sant Joan. L’any 1920 a l’antic Casino es va fundar la 
Societat Ateneu amb la fusió de les societats Joventut Vicerense i Centre 
Comercial Benèfic, conjuntament amb els membres del Casino. Un dels 
primers acords de la nova societat va ser adquirir el local que ocupava el 
casino, per reformar-ho i construir un nou local i el cafè. El 1925 es construí 
el local del cafè i l’any 1945 es va inaugurar la sala de ball i activitats 
culturals. L’edifici ja existia al 1888 i el 1902 es feia teatre i era conegut 
com Teatro Salón Español. Es van celebrar diferents comèdies i sarsueles 
molt ben acollides. També es feia ball al local del Bloc Liberal, actual cafè 
Bonavista, fins que el 1930 un incendi el destruí.  
 
Posteriorment es va utilitzar, fins la dècada del 1970, tot i que ara es troba 
en un estat de quasi ruïna amb problemes de titularitat. 
 
 
Altres equipaments 
 
Ensenyament: 

 Escola pública de Sant Vicenç 
 Escola Bressol El Niu 
 Escola Municipal de Música 
 Col·legi Montserrat 
 Col·legi Nostra Senyora del Roser 
 IES Castelet i piscines.  
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Tot i que una part del municipi forma part del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, no hi ha cap equipament relacionat 
amb aquest que es trobi a Sant Vicenç de Castellet. 
 
 
Refugi del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet. Es troba 
a cal Campaner, masia situada al costat de la petita església de Sant Pere 
de Vallhonesta. Disposa d’una sala amb taules a la planta baixa, i un espai 
gran amb lliteres al pis. 
 
 
Xarxa de senders 
Hi ha alguns camins i senders senyalitzats que travessen diferents zones del 
terme, destaca el pas de l’antic camí Ral, un sender de gran recorregut 
(GR-4) i alguns petits itineraris senyalitzats pel Centre Excursionista. 
 
 

 Camí Ral: L’any 1997 el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona va senyalitzar el tram més ben conservat del camí Ral amb 
fites per facilitar el seguiment. L’itinerari comença al PK 9,2 de la 
carretera BV-1221 de Terrassa a Navarcles, i acaba al Pont de 
Vilomara, amb un recorregut de 14,7 km que es pot fer en unes 5 
hores. 

 
 El sender GR-4: Venint de Montserrat passa pel monestir de Santa 

Cecília i per Sant Cristòfol, i entra a Sant Vicenç pel serrat de la 
Beguda. Passa als peus del turó de Castellet i prop de les Muntanyes 
Russes, travessa el Llobregat i entra al nucli urbà. Surt del nucli per 
les Roques Altes en direcció est, resseguint el torrent de Font Saiola 
entre vinyes, horts i camps de conreu, enllaça amb una pista que 
prové de Sant Joan de Dalt, travessa l’autopista per entrar a la vall 
del Soler i enfilant-se pel vessant solell del serrat de les Guineus, 
deixant a mà dreta cal Soler de les Teules. S'arriba al coll on hi ha cal 
Noguera i cal Miqueló, amb esplèndides vistes de Montserrat, i en 
pocs minuts a Sant Pere de Vallhonesta. Es baixa cap al torrent del 
Rubió, passant arran de la font de la Llebre, es travessa la barriada i  
segueix falda amunt fins a l'hostal de Sant Jaume de Vallhonesta, on 
enllaça amb el camí ral del coll de Daví. El GR-4 continua llavors cap 
al Pont de Vilomara, Sant Benet de Bages i fins a Puigcerdà. Per 
aquest sender Sant Vicenç queda equidistant aproximadament dels 
monestirs de Montserrat i Sant Benet de Bages (a unes 5 hores 
d'ambdós llocs). 

 
 El sender GR-5, tot i que no arriba a entrar al terme de Sant Vicenç, 

és també una bona manera de conèixer l'entorn natural del municipi. 
Aquest sender connecta Sitges amb Canet a través dels parcs 
naturals del Garraf, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 
Montseny i el Montnegre-Corredor. Al coll del Correu (Rellinars) 
enllaça amb el camí ral, que condueix a Sant Vicenç passant pels 
Hostalets del coll de Daví i pel coll de Gipó. 
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• Ruta del romànic entorn a Vallhonesta: Sant Pere de Vallhonesta, 
Sant Jaume de Vallhonesta, Santa Creu de Palou, Santa Maria de 
Matadars i Santa Magdalena del Pla. Proposada pel Centre 
Excursionista de Sant Vicenç.  

 
• Ruta per les tines i barraques de vinya de Vallhonesta. Proposada pel 

Centre Excursionista de Sant Vicenç.  
 
A més, el Centre Excursionista està posant en marxa una ruta del maquis i 
una ruta per les barraques i parets de pedra seca de Serracanta. 
 
 
Activitats 
 
Festes: 

• Cagatió popular a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge abans de Nadal. 
Cagatió popular a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge abans de Nadal. Es fa 
el diumenge anterior a Nadal. La festa del cagatió compta també amb un 
pessebre vivent que escenifica l’Associació Musical Castellet i amb danses de 
l’Esbart Dansaire Santvicentí. Ho organitza la Colla de Geganters amb la 
col·laboració de comerciants.  

• Al Puig Soler (cim més alt del terme) es posa un pessebre cada any. També 
es posa un pessebre a Sant Jaume de Vallhonesta. 

• Cavalcada de Reis.  
• Festa Major d'hivern, 21 gener, festivitat de Sant Vicenç. Caminada popular, 

Missa 
• Festa de l’arbre. Darrer diumenge de gener. Plantada d’arbres a Vallhonesta 

organitzada pel Centre Excursionista i la Biblioteca Popular. 
• Tres Tombs, tercer diumenge de març. En honor a Sant Antoni, festa 

recuperada pel Gremi de Carreters i Cansaladers. Els actes dels Tres Tombs, 
de caire ja tradicional, consten de benedicció dels cavalls, la cercavila i els 
Tres Tombs pels carrers del municipi, encapçalats pel capità de bandera i els 
acordionistes amb acompanyament de bandes de música. 

• Rua de Carnestoltes. 
• Caramelles. Dissabte i diumenge de Pasqua. Tradicionals cantades de 

caramelles a càrrec dels grups de la Societat Coral l’Estrella, l’Agrupació 
Musical Castellet i l’Esbart Dansaire Santvicentí. 

• Festa del Panellet, 1 de maig. Es fa un aplec a Sant Pere de Vallhonesta, 
benedicció i repartiment del panellet, audició de sardanes i dinar de 
germanor. 

• Pasqua Granada, ball de Gitanes. Una de les festes tradicionals més 
característiques de Sant Vicenç de Castellet. Es tracta d’una tradició que van 
introduir a Sant Vicenç un grup de picapedrers de Caldes de Montbui que a 
principis del segle XX van venir a treballar al poble. És un dels balls més 
lluïts del repertori de l’Esbart Dansaire Santvicentí, que compta també amb 
una versió popular oberta a tothom i que es balla per la Pasqua Granada a la 
Plaça de l’Ajuntament. 

• Festa Major d'estiu, segon cap de setmana de juliol. Es fan diferents actes, 
destacant la baixada d’andròmines pel Llobregat. 

• Aplec de Castellet, el diumenge després del 8 de setembre. Va ser recuperat 
el 1990, organitzat per la colla de Geganters, l’Esbart Dansaire i la parròquia 
de Sant Vicenç. Es fa un esmorzar popular al pla de les Vives, una ofrena 
floral a la Mare de Déu, Missa solemne, Ball de Gitanes i dinar de germanor. 
A la tarda ballada de sardanes. 

• Aplec de la Sardana. Tercer diumenge de setembre. 
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• Marxa popular. Tercer diumenge d’octubre. Organitzada pel Centre 
Excursionista. És una marxa de 14 km o de 45 km (segons l’itinerari triat) 
que segueix el camí Ral dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. 

• Festa de la joventut: primera setmana de novembre, amb diferents 
activitats. 

 
 
Altres activitats: 
 

 Fira de la Pedra. L’any 2004, el 30 de maig, s’ha celebrat la primera 
edició d’aquesta fira que vol donar la màxima difusió a la Pedra de 
Sant Vicenç, impulsar el diàleg entre tots els diferents sectors. 

 Cal destacar la celebració del Mil·lenari l’any 2001, festa que va ser 
organitzada pel conjunt d’entitats que va ser un èxit de coordinació. 

 
 
Mitjans de comunicació 
 

 Revista El Breny, informació local des del 1974. 
 Emissora municipal Ràdio Zenit.  

 
 
Entitats  
 
ENTITATS CULTURALS 
- Agrupació Artística Sant Vicenç 
- Agrupació Sardanista (1948) 
- Associació Cultural Col·lectiu El Breny 
- Associació Cultural Transportistes I 
Conductors  
- Associació De Gent Gran L'esplai 
- Associació De Voluntaris De Protecció Civil 
- Associació Lluita Contra El Càncer 
- Associació Musical Castellet 
- Associació Sant Vicenç De Castellet Amics 
Del Ferrocarril 
- AVV Barri La Farinera 
- AVV  Plaça Catalunya 
- AVV  Plaça Espanya 
- AVV Sant Pere De Vallhonesta 
- AVV Can Xesc 
- Caritas Parroquial 
- Centre De Cultura Popular Carme Baldelló 
- Centro Cultural Andaluz - Casa De 
Andalucía 
- Ceps i Manduca 
- Cercle de Ioga Sol I Lluna 
- Colla de Geganters (1964) 
- Comissió Cavalcada De Reis 
- Coral Al Vent (1964) 
- Cul-i-Seu 
-  Esbart Dansaire Santvicentí (1948) 
- Grup musical Disset i Escaig 
- Grup musical Local Noise (1992) (rock) 
- Grup musical No Hi Som (1998) (pop-rock)  
- Associació Gremi De Carreters I 
Cansaladers 
- Grup Vocal Eumèlia 

ENTITATS ESPORTIVES 
- Agrupació De Pescadors Amb Canya 
- Associació Futbol Sala 
- Centre Excursionista Sant Vicenç C. 
- Club De Bàsquet Castellet 
- Club De Futbol Atlètic Sant Vicenç De C. 
- Club De Futbol Sant Vicenç 
- Club De Pesca Olímpic Castellet 
- Club De Rugby Castellet 
- Club D'escacs Castellet 
- Club Hoquei Castellet 
- Club Karate 
- Club Natació Castellet 
- Club Petanca Atlètic Castellet 
- Club Petanca Sant Vicenç 
- Club Tot Judo 
- Penya Blaugrana 
- Societat De Caçadors 
- Unió Ciclista Sant Vicenç 
- Unió Ocellaire De Sant Vicenç 
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- Macs (Moviment D'acció Cultural 
Santvicentí) 
- Patronat Homenatge A La Vellesa 
- Ràdio Zènit 
- Societat Coral L'estrella (1888) 
- Unió De Botiguers I Comerciants 
 
 
 
L’Ajuntament ha encarregat els darrers anys diferents estudis per 
incrementar la participació ciutadana i conèixer les necessitats. 
 

• Procés participatiu per a l’elaboració del pla d’equipaments socio-
culturals de Sant Vicenç de Castellet. Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociològiques. U.A.B. 2001-2002. Treball de curs realitzat per les 
alumnes: Xelo Esteve, Montserrat Gibert, Ohiane Otegui, Marta 
Rancano. 

 
• Projecte del procés participatiu per la creació d’un pla esportiu 

municipal a Sant Vicenç de Castellet. Postgrau de participació i 
desenvolupament sostenible. U.A.B. 2002. Treball de curs. 

 
• El sector comercial al Bages Sud. Estudi sobre el comerç a Sant 

Vicenç de Castellet. Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
2001-02. 
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7- ANNEXES 
 
 
7.1. Llistat de masies 
 
S’especifica les que s’han fitxat amb el número de fitxa, i s’afegeixen 
algunes que degut a que són de nova planta no s’han fitxat.  
 
 
POBLE 
Cal Castaño (18) 
Ginferrer (19) 
Sant Joan de Dalt 
(21) 
Casa Moll (149) 
 
 
ROQUES ALTES 
Cal Putxet (26) 
Cal Llorenç (124) 
Cal Gepic (123) 
Cal Cotoliu (27) 
 
ROQUES BAIXES 
Cal Cinto 
Casa Blanca 
 
FARINERA 
Cal Trompes 
(desaparegut) 
Castellet (2) 
Les Vives (22) 
Cal Xaparro de Dalt 
Cal Xaparro de Baix 
   
 
RAVAL NOU 
Can Teta / 
Canyelles (29) 
Cal Joan Domingo 
(28) 
Cal Solà (30) 
Cal Guillemon (145) 
 

CLOT DEL TUFAU 
Cal Cases (31) 
Can Febrers (Fabrés) (13) 
Cal Taiona (102) 
Can Papa (110) 
Can General (32) 
Can Tinet (33) 
Can Mestre Joan (53) 
Can Josepo (Ballarà) (34) 
Can Xesc (54) 
Can Montclar (55) 
Can Fiter (35) 
 
SERRAT DE LA BEGUDA 
Ca n’Estevenó (113) 
Can Jepet de la Muntanya (111) 
Cal LLuci (112) 
Can Valent (117) 
Butzac (114) 
Can Simonet (116) 
Molist de Bravo (115) 
Can Gravat (106) 
Torre Moratones (nova) 
Can Senyoret (146) 
Ca n’Aiguader (147) 
 
 
BOADES 
Can Ros (36) 
Cal Jaume del Marcet (105) 
 
 

VALLHONESTA  
Can Joan Vila (nova) 
Can Jan (37) 
Cal Gaia (nova) 
Can Casaler/Fainé (38) 
Cal Xic de l’Agustí (39) 
Can Marcet (56) 
Cal Noguera (40) 
Can Miqueló (41) 
Cal Sala (43) 
La Caseta (42) 
Can Martí (44) 
Cal Carreres (Peret) (94) 
Can Geroni (90) 
Ca l’Antón (107) 
Can Rafael/Testagorda 
(93) 
Can Xacó (92) 
Can Ambrós (89) 
Cal Serracanta (91) 
Can Forns (45) 
Mas Sant Jaume (47) 
Hostal Sant Jaume (46) 
La Serra (48) 
Can Vinyes (49) 
Cal Campaner (50) 
 
EL CLOT 
El Clot de la Serra (51) 
Can Solé  de les teules 
(52) 
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LOCALITZACIÓ MASIES ZONA CLOT DEL TUFAU / SERRAT BEGUDA/ FARINERA 
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DETALL MASIES CLOT DEL TUFAU I SERRAT DE LA BEGUDA 
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LOCALITZACIÓ MASIES ZONA VALLHONESTA / BOADES/ SERRA DEL CLOT/ BALCONADA 
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DETALL MASIES VALLHONESTA 
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7.2. Llistat de cases al poble 
 
 
 
En aquest llistat s’ha documentat aquelles cases que tenen algun element amb interès 
arquitectònic o una estructura característica que està lligada amb la urbanització del nucli a 
inicis del segle XX. No s’han fitxat a l’Inventari de Patrimoni Cultural degut a la manca de 
documentació històrica d’aquestes, però ja que són edificis als que caldria dotar d’algun tipus de 
protecció específica, es fa aquest llistat per tal que l’Ajuntament les tingui en compte. 
 
A més d’aquestes cases, hi ha al nucli diversos edificis que conserven reixes a les portes amb 
dates de finals del segle XIX i que també seria convenient protegir d’alguna manera per tal que 
no desapareguin en futures rehabilitacions. 
 
 
c/ Dr. Trias, 14 Casa del 1927 que va ser construïda per 

pisos però té estructura exterior tipus mas. 
De pedra i maó. 

 
c/ Dr. Trias, 32 Any 1931. Dues cases dels anys 30 que 

segueixen la mateixa estructura en façana. 

 
c/ Dr Trias, 36 Estructura de mas. 

 
c/ Gran, 23, cantonada 
Castellet 

Any 1925. Decorada amb rajoles. 

 
c/ Mura, 17 Casa d’inicis del segle XX que segueix una 

estructura que es repeteix a d’altres cases 
del poble. Destaca la presència de dues 
palmeres al jardí davanter, element que 
caracteritzava a les cases dels indians. 
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c/ Maria Gimferrer, 57 Casa amb façana d’estructura i decoració 
modernista, de maó amb decoració floral. 

 
Carretera Vella, 75. La 
Farinera 

Casa d’inicis del segle XX que segueix una 
estructura que es repeteix a d’altres cases 
del poble. Destaca la presència de dues 
palmeres al jardí davanter, element que 
caracteritzava a les cases dels indians. 

 
c/ Montseny, 10, 
cantonada Osona 

L’element destacable és la cornisa de la 
façana amb una ondulació que s’utilitzava 
per acabar la teulada dels masos de finals 
del segle XIX. 

 
c/ Montseny, 18, 
cantonada Pedraforca 

Cal Matarrodona. Any 1925. Té una 
estructura tipus art decó amb un frontis de 
mas. 

 
c/ Osona, 7 Casa de planta quadrada que segueix 

l’estructura de les cases noucentistes, amb 
decoració de rajoles i maó. 

 
Carretera Vella, 13. La 
Farinera 

Casa d’inicis del segle XX que segueix una 
estructura que es repeteix a d’altres cases 
del poble. 

 
P. Francesc Macià, 19 Can Pons. Maó amb decoració tipus 

guixeries vegetals a cornises. Decoració 
ceràmica i fòssils. Una planta. Feta pel 
mestre d’obres Francesc Pons, que va 
construir La Torre. 
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c/ Mestre Aubert, 5 Façana de maó vist amb reixes de finals del 
XIX. Segueix una estructura decorativa 
tipus modernista de maó i ferro. 

 
P. Francesc Macià, 22 L’estructura general recorda un mas. Casa 

dels anys 1930. 

 
P. Pau Casals, 9 Villa Maria. Portes i finestres amb 

decoració floral. 

 
P.Pau Casals / Sant 
Valentí 

Estructura general tipus mas. Finals del 
XIX. 

 
Antic Escorxador 
(Deixalleria) 

Dos edificis amb façana decorada amb un 
frontis ondulat seguint l’esquema decoratiu 
dels masos de finals del XIX. 

 
P. Francesc Macià, 128 Casa de l’encarregat de l’antiga fàbrica 

Balet. 
Finals del segle XIX. 

 
P. Francesc Macià, 128 Casa de l’amo de l’antiga fàbrica Balet. 

Estructura de planta quadrada representativa 
del tipus d’habitatge de finals del XIX. 
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7.3. Llistat de sínies 
 
SÍNIES 
 
Can Fainé o 
Casalé(Vallhonesta) 
 
Fitxa nº 121 

 

Encara resta l’eix central de ferro amb dues rodes engranades que transmetien 
l’energia que permetia extreure l’aigua del pou que es troba al costat, a un dos 
metres de distància de l’eix central. L’eix es suporta amb una biga horitzontal de 
ferro. El pou és rectangular i disposa d’un petit safareig. Es troba ubicada al peu 
de l’hort i de la riera de Vallhonesta o del Rubió. 
 

Joan Vila 
(Vallhonesta) 

 

Resta l’eix central suportat entre dues pilastres de maó. 

Cal Jan (Vallhonesta) 
 
Fitxa nº 104 

 

Està composta per una bassa amb safareig d’obra, el pou de planta rectangular 
al costat d’aquests i té dos pilars de maó, un a cada banda; un eix de 
transmissió de ferro des del lateral del pou fins a l’estructura de la sínia que es 
troba a uns dos metres del pou. La sínia disposa d’un eix vertical suportat entre 
dos pilars de maó, i d’aquest passa la transmissió a través de la roda a l’eix 
horitzontal que arriba al pou. Al voltant d’aquest eix encara es pot veure l’espai 
circular pel que voltava l’animal. Actualment es puja l’aigua amb una bomba 
elèctrica. 
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La Caseta 
(Vallhonesta) 

 

Abans d’arribar a la casa, un cop travessada la riera i a l’esquerra del camí, hi 
ha una caseta anomenada La Caseta que albergava una sínia que pujava aigua 
del pou. Actualment es fa amb una bomba elèctrica i la sínia ha desaparegut 
completament. 
 

Els Fabrés (Clot 
Tufau) 
 
Fitxa nº 15 

 

El que resta de l’estructura de la sínia es troba dins una caseta que hi ha a 
l’hort, d’estructura molt senzilla i coberta amb teulada a un vessant. A l’interior 
hi ha l’accés al pou que està cobert amb una volta amb una petita porta d’accés. 
L’estructura de la sínia es suporta en una biga al sostre que va de banda a 
banda de la caseta. D’aquesta penjava l’eix i encara es conserva la roda de 
l’engranatge de ferro. El terra conserva el cercle de terra i pedres trepitjada 
sobre el que voltava l’animal. Actualment s’extreu l’aigua del pou amb una 
bomba elèctrica que la puja fins al nivell d’un canal de maó que porta l’aigua 
fins a una bassa a l’altra banda del camí, davant la caseta. Per tal de deixar 
lliure el pas del camí i poder salvar l’alçada des de la sortida de la caseta fins a 
la bassa, hi ha un aqüeducte de dos arcs construït en pedra amb l’intradós de 
l’arc de maó. El conjunt és una mostra dels sistemes d’aprofitament de l’aigua 
als masos. 
 

Cal Josepó (Clot 
Tufau) 

 

Davant de la casa hi ha encara la caseta que albergava el pou, del que encara 
s’extreu aigua amb una bomba. La riuada de l’any 2000 es va endur la teulada i  
tota l’estructura de la sínia que hi havia davant, deixant només la caseta del 
pou. 
 

Cal Tinet (Clot Tufau) 
 
Fitxa nº 96 

 

L’estructura d’aquesta sínia es troba a l’aire lliure, és a dir, no està dins d’una 
construcció que la protegeixi. Està formada pel pou, amb estructura externa de 
base quadrangular sobre la que es recolza una biga de ferro horitzontal que 
reposa sobre un pilar de pedra a l’altre extrem; al centre de la biga hi ha l’eix 
central també de ferro, recolzat sobre una base cònica de pedra. 
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Cal Papa (Clot Tufau) 

 

Se la va endur la riuada del 2002 i tan sols queda la volta de pedra del pou. Fa 
pocs dies va passar una màquina que va neteja la riera i va trencar l’arc de 
davant de l’estructura de la volta del pou de la sínia.  
 
 

Les Vives  Desapareguda. Només resta un casalot. 

Marcet 

 

Desapareguda 
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MAPA DE LOCALITZACIÓ DE LES SÍNIES. SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
 
Blau: encara existeixen 
Lila: desaparegudes 

SANT VICENÇ DE CASTELLET       Inventari del Patrimoni Cultural /  Memòria 115



7.4. Llistat de tines 
 
 
nº fitxa casa Descripció 
   
 POBLE  
19 Ginferrer Hi havia 1 tina 
21 Sant Joan de Dalt 4 tines circulars de cairons 
20 Sant Joan de Baix  
26 Cal Putxet 1 tina circular encimentada 
 Cal LLorenç 1 tina 
 Cal Forriols 1 tina 
123 Cal Gepic 2 tines. Només es conserva una 
27 Cal Cotoliu 3 tines tapades 
 Roques Altes 25 

Cal Cinto 
1 tina  

   
 VALLHONESTA  
38 Can Fainé 2 tines a la banda nord. Circulars folrades amb 

cairons. Una està dividida amb un mur al centre. 
39 Cal Xic de l’Agustí 1 tina de cairons adossada a la façana nord 
37 Cal Jan A la façana de darrera hi ha 2 tines disposades 

en angle recte situades dins de dos estructures 
quadrades amb teulada a una vessant. Les tines 
són circulars i folrades amb cairons. 

40 Cal Noguera 2 tines circulars, folrades amb cairons i amb 
estructura exterior també circular coberta amb 
teulada d’un sol vessant inclinada 

43 Cal Sala 2 tines 
42 La Caseta 2 tines circulars de cairons. Una externament té 

un mur semi-circular. 
44 Cal Martí Una tina circular, amb estructura exterior 

quadrada adossada a la casa pel nord. 
94 Cal Carreres Tenia 3 tines, sols es conserva en part una. 
 Cal Jeroni 1 tina 
92 Cal Xacó 1 tina 
93 Testagorda 1 tina i un trull d’oli 
107 Anton 1 tina 
90 Geroni 1 tina 
89 Ambrós 1 tina de cairons 
50 Cal Campaner 1 tina quadrada de cairons 
91 Serracanta ?? 
45 Forns 5 tines. Dues exemptes i tres adossades 
41 Miqueló 1 tina 
48 Serra 5 tines. Circulars i folrades amb cairons. 
49 Vinyes 4 tines exemptes. Circulars i de cairons. Dues 

cobertes amb cúpula. 
56 Marcet 3 tines. Es conserven dues com a cisternes 
47 Mas Sant Jaume 1 tina 
69 Tines del camí de 

Vallhonesta 
2 tines i una barraca al costat 

   
 CLOT DEL TUFAU  
31 Cases Tenia 3 tines. Es conserva 1. 
13 Fabrés 4 tines quadrades, 2 interior i dues exteriors 
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102 Taiona 1 tina, ja no existeix 
110 Papa 1 tina circular de cairons dins la casa 
32 General 2 tines circulars de cairons 
33 Tinet 1 tina que ja no existeix, era de cairons 
53 Mestre Joan Tenia 1 tina 
34 Josepó 2 tines. Una folrada de pedra dins la casa i l’altre 

exterior de cairons vermells 
54 Xesc 1 tina 
55 Monclar No té tina 
35 Fiter 1 circular amb cairons i exterior 
   
 SERRAT DE LA 

BEGUDA 
 

116 Simonet 1 tina usada com a cisterna 
106 Gravat 3 tines. Dues tapades i una exterior utilitzada de 

cisterna 
115 Molist de Bravo Té 2 tines. Eren de cairons vermells. 
113 Estevenó 1 tina circular de cairons. Una cisterna circular i 

una possible tina quadrada  
117 Valent Té 2 tines 
114 Butzac 2 tines circulars 
111 Gepet de la 

Muntanya 
2 tines circulars, una tina quadrada, totes de 
cairons 

112 Lluci 1 tina circular 
146 Senyoret 2 tines 
147 Aiguader 2 tines circulars 
   
 BOADES  
36 Ros 2 tines, una circular i 1 quadrada. No existeixen 
105 Jaume del Marcet 1 tina de cairons 
   
 CLOT  
52 Solé de les Teules 2 tines folrades amb cairons vermells. Premsa 
51 Clot de la Serra 3 tines, dues quadrades i una circular dins el 

mateix cobert 
   
 RAVAL NOU  
29 Canyelles 4 tines quadrades folrades amb cairons 

vermellosos, a l’extrem sud-est de la casa. Totes 
eren exteriors adossades. 

30 Cal Solà 1 Tina exterior adossada. Circular de cairons 
28 Joan Domingo 1 tina circular cairons 
145 Guillemon 1 tina desapareguda 
   
 FARINERA  
23 Les Vives 2 externes (un externa circular i altre quadrada), 

3 dins la casa. Totes de cairons.  
 Chaparro de Dalt 2 tines mig ensorrades quadrades de cairons 
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7.5. Llistat de barraques de vinya 
 
No s’han documentat les barraques que no s’ha localitzat tot i que suposem 
que podien haver fins al doble de les que s’han identificat. A l’Amillarament 
de 1860 de Castellet i Vallhonesta, hi havia un total de 222 parcers amb 
vinya, mentre que s’han identificat un total de 103 barraques. Això pot 
estar relacionat amb el fet que les inventariades són les que encara resten 
dempeus i que les que no s’han vist es troben en llocs inaccessibles o bé es 
troben en runes o desaparegudes. L’inventari de barraques hauria de 
completar-se en la mesura que sigui possible, cosa que es pot fer amb 
ajuda dels mateixos propietaris de les finques ja que molts coneixen 
l’existència i el lloc on es troben.  
 
número descripció  
 1 Vallhonesta. 

Circular. Bon estat. Després de cal Gaia, a la 
dreta del camí cap a Vallhonesta. 
406680/4614880/268 

 
 2 Vallhonesta 

Inici camí a St Jaume Vallhonesta, després de 
la cruïlla a la dreta. Quadrada. Teulada 
enfonsada. Aprofita dos grans blocs de pedra 
aglomerat a la banda nord per paret. Porta al 
sud. 406910/4614890/277 

 
3 Vallhonesta 

Circular. Bon estat. Recolzada a un marge. 
Coberta de lloses planes que formen la 
cúpula. A l’esquerra del camí de cal Jan a can 
Noguera, a prop d’aquest. 
406842/4614578/300 

 
 4 Vallhonesta 

Sota cal Gaia, al marge dret del camí. 
Circular. Bon estat. Porta al sud. 
406640/4614878/258 

 
 5 Vallhonesta 

A l’esquerra del camí de cal Jan a cal 
Noguera. Mig ensorrada pel costat SW. 
406835/4614518/305 
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 6 Vallhonesta 
Marge dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
Circular. Bon estat. 406610/4614594/305 

 
7 Vallhonesta 

Circular. Bon estat. Marge dret camí de cal 
Jan a cal Noguera. 406792/4614538/310 

 
 8 Vallhonesta 

Circular. Mig ensorrada la cúpula. Marge dret 
camí de cal Jan a cal Noguera. 
406742/4614710/306 

 
 9 Vallhonesta 

Marge dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
Circular. Estat regular. 406730/4614500/330 

 
 10 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera. Circular. Bon estat. Cúpula de pedra 
visible i punxeguda. 406792/4614630/287 
 

 
11 Vallhonesta 

Circular. Bon estat. Marge esquerre camí de 
cal Jan a cal Noguera. 406828/4614650/285 
 

 
12 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera. Circular. Bon estat. 
4068544614578/300 
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 13 Vallhonesta 
Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera. Quadrada (?). Bon estat. 
406970/4614558/305 

 
 14 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera, al marge de la riera. Circular. Bon 
estat. 406894/4614570/303 

 
 15 Vallhonesta 

Sota Serracanta. Circular. Bon estat. 
407038/4614690/270 

 
16 Vallhonesta 

Quadrada. Bon estat. Porta al nord. Marge 
dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
406870/4614368/343 

 
 17 Vallhonesta 

Marge dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
Circular. Cúpula ensorrada. 
406860/4614385/335 

 
 18 Vallhonesta 

Marge dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
406839/4614490/325 

 
19 Vallhonesta 

Marge dret camí de cal Jan a cal Noguera. 
Circular. Sobre una carena. 
406948/4614410/325 

 
20 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Circular. 407095/4614619/293 
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21 Vallhonesta 
Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Quadrada. Petita. Sota el camí. 
407148/4614532/307 

 
 22 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. 407165/4614432/295 

 
 23 
fitxa nº 126 

Vallhonesta 
Marge dret camí de cal Noguera a cal Forns. 
Al costat del camí. Circular. Bon estat. Cúpula 
pedra seca. Porta a sud. Va ser restaurada 
l’any 2003 per membres del centre 
excursionista de Sant Vicenç. 
407228/4614401/326 

 
 24 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Circular. Cúpula ensorrada. Petita. 
407250/4614260/350 

 
25 Vallhonesta 

Camí de cal Sala a cal Forns a la dreta abans 
d’arribar a cal Forns i al costat dels xaragalls. 
Circular, petita, bon estat. 
4077530/4614072/365 

 
 26 
fitxa nº 127 

Vallhonesta 
Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Circular amb cúpula. Bon estat. Murs 
de pedra seca al costat que arriben fins la 
barraca. 407285/4614243/345 

 
27 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Sobre Serracanta. Circular. Ensorrada. 
407178/4614660/314 
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28  Vallhonesta 
Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera. Circular. Bon estat. 
406940/4614655/285 

 
29 Vallhonesta 

Després del Rubió i abans de cal Sala, a 
l’esquerra del camí. Circular. Bon estat. 
407581/4614640/300 

 
30 Vallhonesta 

Camp sota cal Sala. Quadrada amb cúpula. 
Bon estat. 407679/4614420/316 

 
 31 Vallhonesta 

A la costa sobre cal Martí. Circular amb 
cúpula. Bon estat. La van arreglar fa pocs 
anys. 407865/4614640/340 

 
 32 Vallhonesta 

Davant cal Geroni de Sant Pere de 
Vallhonesta. Circular amb cúpula, estat 
regular. 408015/4614285/323 

 
 33 Vallhonesta 

Davant cal Forns, a l’esquerra del camí cap a 
la cantera. Circular amb cúpula. A un marge. 
Té porta tancada. 407969/4614030/375 

 
 34 Vallhonesta 

Marge esquerre camí de cal Noguera a cal 
Forns. Circular. Molt a prop de la nº 20. 
407130/4614604/285 
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 35 Vallhonesta 
Marge esquerre camí de cal Jan a cal 
Noguera. A un marge. Quadrada amb teulada 
a un vessant.  

 
36 Vallhonesta 

Bon estat, circular, davant de cal Serra.  
408860/4613860/430 

 
37 Vallhonesta 

Circular. Bon estat. Sota Can Serra. Torrent 
de can Serra. 
408621/4613460/425 

 
38 Vallhonesta 

A prop de la 39. Sota can Serra. Torrent de 
Can Serra. 
408698/4613426/435 

 
39 Vallhonesta 

Torrent de can Serra 
408727/4613433/448 

 
40 Vallhonesta 

Torrent de can Serra 
408671/4613388/415 

 
41 Vallhonesta 

Torrent de can Serra 
408633/4613370/425 
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42 Vallhonesta 
Torrent de can Serra 
408676/4613241/405 

 
43 Vallhonesta 

Torrent de can Serra 
408656/4613200/395 

 
44 Vallhonesta 

Torrent de can Serra 
408409/4613218/435 

 
45 Vallhonesta 

Sota cal Vinyes. Quadrada. 
408672/4613082/405 
 

 
46 Vallhonesta 

Al peu del torrent de les Pasteres, Circular. 
Bon estat. 
407862/4613382/385 

 
47 
fitxa nº 128 

El Clot 
Abans d’arribar a cal Soler de les Teules a la 
dreta del camí venint de la Serra. 
En un marge. 
407763/4613420/400 
 

 
48 El Clot 

Sota el grup de cases del Clot. 
407302/4613558/358 
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49 
fitxa 129 

El Clot 
Rectangular. Només queda base dels murs de 
pedra seca. Camí del Clot o de Vallhonesta. 
Façana fa aproximadament 2,5 m. 
406185/4613874/226 

 
50 Vallhonesta 

A l’esquerra de cal Martí de Sant Pere de 
Vallhonesta. Quadrada amb cúpula i situada a 
un marge. Bon estat.  
407878/4614452/318 

 
51 El Clot 

A l’esquerra camí a cal Soler de les teules. 
Quadrada coberta amb cúpula quasi plana. 
406870/4613962/302 

 
52 El Clot 

A prop de cal Soler de les Teules. Circular, 
petita, bon estat. 
407199/4613642/308 

 
53 El Clot 

A un marge. Quadrada coberta amb cúpula. 
Mal estat. Al marge dreta del camí a cal Soler 
després de passar el pont de l’autopista. 
406901/4613821/290 

 
54 El Clot 

A prop de cal Soler. Entre cases del Clot i cal 
Soler. Petita, circular amb cúpula. 
407295/461378/327 
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55 Serrat de la Beguda.  
Camí a ca n’Aiguader des del camí del Clot 
del Tufau, al marge dret sota el serrat Rodó. 
Circular amb porta, bon estat. Hi a marges de 
pedra seca al voltant. 
403560/4612540/266 

 
56 Serrat de la Beguda.  

Al camp davant de ca n’Aiguader. Circular, 
mig ensorrada. 
403582/4612680/380 

 
57 Serrat de la Beguda.  

A ca n’Aiguader, al costat de la casa. Circular 
coberta amb cúpula refeta amb lloses. Bon 
estat. 
 

 
58 Serrat de la Beguda.  

Camí de cal Senyoret a la farinera. Circular 
amb cúpula. Bon estat. 
404850/5612517/270 

 
59 Vallhonesta 

Situada al pla sota l’església de Sant Pere de 
Vallhonesta. Circular, cúpula mig ensorrada. 
Estat regular. 
407638/4614900/321 

 
60 Vallhonesta 

Al marge a prop de Sant Pere de Vallhonesta. 
Circular. 
407545/46143852/340 
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61 Serrat de la Beguda. 
Sota cal Gravat. Quadrada coberta amb volta 
i tapada amb llosa a la part superior. La 
cùpula està una mica enfonsada. Porta 
rectangular. 
402862/4612620/290 

 
62 Serrat de la Beguda.  

A un marge a prop de cal Butzac. Es troba a 
un marge. Planta rectangular, gran i coberta 
amb teulada a un vessant amb vegetació a 
sobre.  
402901/4612434/267 

 
63 
fitxa nº 130 

Entre Clot Tufau i Serrat de la Beguda. 
Barraca feta aprofitant un marge d’un turó. 
S’han afegit murs a cada banda i mitja cúpula 
de pedra. 
403662/4612874/226 

 
64 Poble 

Sortint del poble, carretera del pont de 
Vilomara, a la dreta. Petita, planta quadrada. 
Mig ensorrada. 
409250/4614621/226 

 
65 Clot del Tufau, sota cal Cases, a la dreta del 

camí de la Farinera al Clot del Tufau, abans 
de travessar la riera. 
Quadrada, bon estat.  
Pertany a cal Cases. 
403989/4613509/173 

 
66 Clot del Tufau, sota cal Cases, a l’esquerra 

del camí de la Farinera al Clot del Tufau, 
abans de travessar la riera. 
Quadrada, mig ensorrada, es conserva part 
de la cúpula i fornícules a l’interior. 
Pertany a cal Cases. 
404084/4613422/186 

 
67 Clot del Tufau. 

Al bosc que hi ha darrera de cal Cases. 
Quadrada. Bon estat, en mig la vegetació. 
Pertany a cal Cases. 
403931/4613748/190 
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68 Clot del Tufau. 
Al bosc que hi ha darrera cal Cases, a prop 
d’aquesta després d’un camp. 
Circular, amb cúpula. Bon estat. 
Pertany a cal Cases. 
403772/4613692/193 
 

 
69 
fitxa nº 125 

Clot del Tufau. 
Al bosc que hi ha darrera cal Cases. 
Rectangular, gran, coberta amb cúpula tipus 
naveta. Recolzada al marge per la banda 
nord. 
Pertany a cal Cases. 
403772/4613664/200 

 
70 Clot del Tufau 

Camí del Fiter a can Beu, després de la cruïlla 
del camí al Clot del Tufau a la dreta dins un 
camp. 
Quadrada, mal estat, ensorrada. 
Pertany al mas Fiter. 
402082/4612942/286 

 
71 
fitxa nº 119 

Clot del Tufau 
Camí del Fiter a can Beu, després de la cruïlla 
del camí al Serrat de la Beguda a la dreta 
dins un camp. 
Quadrada, bon estat. Data 1939. 
Pertany al mas Fiter. 
402059/4613040/282 

 
72 Clot del Tufau. 

En mig d’una vinya del mas Fiter. 
Pertany al mas Fiter. 
Circular, bon estat. 
402504/4613320/210 

 
73 Clot del Tufau. 

A la dreta del camí del Fiter a cal Tinet. 
Pertany al mas Fiter. 
Circular, bon estat, molt petita. 
402502/4613260/227 
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74 Clot del Tufau. A l’esquerra del camí del Fiter 
a la granja Beu. Circular amb la cúpula una 
mica ensorrada. És del mas Fiter. 
401904/4612748/288 

 
75 Clot del Tufau 

Al camp de davant de cal Fiter. 
Circular amb cúpula. Petita. Bon estat. 
Pertany a Cal Fiter. 
402230/4613050/290 

 
76 Clot del Tufau. 

Camí de cal Tinet a cal Fiter a la dreta, a un 
marge. 
Circular, amb cúpula, bon estat. 
Pertany a cal Fiter. 
402418/4613151/250 

 
77 Clot del Tufau 

Urbanització el Pi. 
A sota del grup de cases, camí al Clot del 
Tufau. 
Quadrada. Bon estat. 
403420/4612988/213 

 
78 Camí sobre cal Marcet. Circular coberta amb 

cúpula. Bon estat. 
406531/4615734/260 

 
79 Camí sobre cal Marcet. Circular coberta amb 

cúpula. Cúpula mig ensorrada. 
406579/4615690/265 
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80 Camí sobre cal Marcet. Circular coberta amb 
cúpula. Bon estat. 
406691/4615246/270 

 
81 
fitxa nº 131 

Camí sobre cal Marcet. Quadrada coberta 
amb cúpula. Bon estat. 
406260/4615627/262 

 
82 Camí sobre cal Marcet. Circular coberta amb 

cúpula. Estat regular. 
406524/4615636/265 

 
83 Camp del Fiter. Camí del Fiter al Serrat de la 

Beguda. Circular amb cúpula. Bon estat. 
402179/4612782/292 

 
84 Camí del Fiter a cal Tinet. 

Quadrada amb teulada a un vessant. Era per 
guardar eines de la pedrera. 
402480/4613084/292 

 
85 Clot del Tufau. 

Camí del Fiter a cal Tinet. 
Rectangular coberta amb cúpula. Mig 
ensorrada la cúpula i la paret. Cruïlla cap a 
una cantera a la dreta del camí. 
Quadrada, ensorrada. 
Pertany al Fiter. 
402499/4613125/248 
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86 Balconada 
Circular, mig ensorrada. 
Camí de la Balconada a cal Joan 
Domingo. 
405725/4612840/216 

 
87 Balconada 

Camí de la Balconada a cal Joan 
Domingo. 
Barraca quadrada al costat d’un 
cobert pel tractor. 
405779/4612695/206 

 
88 Balconada 

A sota del pont A-18, camí de cal 
Joan Domingo a can Grau. 
Circular, bon estat, coberta a un 
vessant. 
405985/4612825/211  

89 Balconada 
Camí entre Balconada i A-18. 
Quadrada, a un marge, teulada de 
cúpula. 
406149/4613200/238 

 
90 Balconada 

Camí entre Balconada i A-18. 
Circular, ben conservada, amb 
porta. 
406260/4613268/248 

 
91 Balconada 

Passat el pont A-18, camí de cal 
Joan Domingo a can Grau. 
Derruïda. 
Era circular. 
406240/4612569/226 

 
92 Balconada 

Camí Balconada que travessa 
autopista. 

Falta foto 
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Circular, bon estat. 
407499/4612760/220 

93 Balconada 
Camí Balconada que travessa 
autopista. 
Quadrada, bon estat. 
405989/4612634/227 

Falta foto 

94 Camí de Vallhonesta abans trencant 
a Serracanta. Circular, bon estat, 
molt enfonsada en el terreny. 
407485/4614600/307 
 

 
95 401335/4612841/322 Fiter 
96 401509/4612834/311 Fiter 
97 401590/4612756/300 Fiter 
98 401595/4612867/293 Fiter 
99 401600/4612908/293 Fiter 
100 401608/4012666/300 Fiter 
101 401970/4613245/258 Fiter 
102 402612/4612989/265 Ballarà 
103 402802/2613032/220 Can General 
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