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1.- PRESENTACIÓ 
 
El present treball ha estat realitzat a petició de l’Ajuntament de Gironella i ha comptat 

amb el suport i el finançament de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació 

de Barcelona. Les bases per a la seva realització van ser acordades en el conveni 

subscrit per ambdues administracions, en el marc del programa de Mapes del Patri-

moni Local que gestiona l’OPC. L’OPC ofereix un servei especialitzat en la cooperació 

i promoció del patrimoni cultural, en el qual hi ha l’elaboració dels Mapes de Patrimoni 

Cultural, inclòs dins el programa d’Estudis i Projectes que s’ofereixen en el marc del 

Catàleg de suport als serveis i activitats locals, als municipis de la Diputació de Barce-

lona. 

 

Els objectius dels mapes són: 

 

- La recollida intensiva de dades georeferenciades 

- La valoració dels elements immobles, mobles, documentals, immaterials i del 

medi natural, que conformen el conjunt del patrimoni cultural i natural del muni-

cipi 

- La creació d’una eina que faciliti la gestió i l’establiment de polítiques i de me-

sures per a la seva protecció i conservació 

- La planificació d’accions de difusió i rendibilització social del patrimoni cultural 

La realització del Mapa del Patrimoni Cultural de Gironella ha estat encarregada a la 

historiadora Sara Simon Vilardaga per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Di-

putació de Barcelona, a partir de la petició efectuada per l’Ajuntament de Gironella a la 

Diputació de Barcelona. En l’elaboració dels treballs d’execució del mapa s’ha comptat 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella, que ha posat i ha facilitat els mitjans 

tècnics i humans necessaris per a la seva elaboració. 

 

L’execució del mapa inclou l’elaboració de la present memòria tècnica, que aporta els 

resultats de la recerca i la valoració dels elements que configuren el patrimoni cultural i 

natural del municipi de Gironella junt amb l’aportació d’un seguit de dades complemen-

tàries, segons els criteris establerts per l’Oficina de Difusió del Patrimoni. 
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Agraïments 

 

En la realització d’aquest mapa s’ha comptat amb l’ajuda i col·laboració de diverses 

persones a les quals es vol agrair la seva disponibilitat i participació. En aquest sentit 

cal fer una menció específica a la col·laboració de l’Ajuntament de Gironella, tant per 

l’interès mostrat com per les gestions realitzades; especialment al Regidor de Cultura, 

Lluís Vall; al tècnic de Joventut, Cultura i Festes, Samuel Mateos, a més de l’arxiver 

municipal, el Sr. Albert Rumbo, qui a més de facilitar dades en relació a l’arxiu munici-

pal, també ha col·laborat i aportat informació referent al patrimoni immaterial del muni-

cipi. També cal fer referència a la resta del persones vinculades al Consistori i que en 

un sentit o altre han facilitat l’execució del present treball.  

Mereix una especial referència el Sr. Josep Sánchez, veí de Gironella, historiador i bon 

coneixedor del patrimoni del municipi, així com del Sr. Ramon Soler, també veí de Gi-

ronella i estudiós de diverses temàtiques històriques i patrimonials, qui ha col·laborat 

molt estretament en facilitar informació molt importantíssima per l’execució del mapa, 

així com en tota la seva atenció, amabilitat i predisposició en proporcionar dades 

d’interès, fotografies, en l’acompanyament a la visita de molts indrets, en facilitar in-

formació per localitzar elements i/o altres persones d’interès pel treball. En la mateixa 

línia, requereix una cita també especial, el Sr. Joan Alsina, qui també ha col·laborat i 

facilitat informació, especialment en relació al patrimoni musical; de la mateixa manera 

que la Sra. M. Antònia Pujol, ambdós en relació a diferents aspectes del patrimoni mu-

sical. Un agraïment també a la Sra. Lourdes Lladó per tota la informació referent al ball 

de l’Almorratxa i tots aquells altres temes consultats, junt amb altres veïns del municipi, 

també per la riquesa i vàlua de les narracions de les seves vivències, records de famí-

lia, del veïnatge, entre altres.  

Cal fer una referència també, als diferents representats d’entitats amb les quals s’ha 

contactat i que d’una manera o altre han col·laborat en facilitar les dades, informacions 

o contactes sol·licitats, fent una especial menció a les associacions de Veïns de les 

colònies Viladomiu Vell, en concret a la Mayte Gómez, i a Viladomiu Nou, la Sra.  

Agrair també les facilitats rebudes per part de Josep Costet, i Mn. Lluís Ruiz, en les 

visites a algunes de les esglésies del municipi i en tota la col·laboració oferta. 

D’altra banda, cal destacar també la col·laboració de totes aquelles persones, la majo-

ria veïns del municipi, propietaris o antics residents, fent un recordatori als propietaris 

de Cal Forroll, Can Gironella i de Cal Feliu, entre molts d’altres. De fet, un agraïment 

molt especial a totes i cadascuna de les persones que m’han obert les portes de casa 

seva, que m’han dedicat part del seu temps a explicar-me fets, vivències, records,.. i 

que m’han facilitat informació sobre el municipi. 
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També he d’agrair l’especial col·laboració de persones a les quals he consultat per 

qüestions concretes, com Josep Sánchez, els germans Ramon i Jaume Corominas i 

altres membres de la Societat d’Arqueologia del Berguedà. A la Sra. M. Alba Perarnau, 

directora del Museu Comarcal de Berga. A Mn. Ramon Viladés per la seva gran ajuda i 

col·laboració, també com a l’Àmbit de Recerques del Berguedà. A l’Arxiu Comarcal del 

Berguedà, i les diferents persones que l’integren. Al Museu Diocesà i Comarcal de 

Solsona, a la Sra. Lídia Fàbregas i Montse Maristany. A nivell d’execució del treball, 

cal fer referència directa i especial a diferents persones que han participat i col·laborat 

en diversos aspectes o moments de desenvolupament del treball, a l’historiador Lluís 

Bonet. 

A totes aquelles persones que d’una manera o altra han participat, col·laborat o facilitat 

informació per a l’elaboració del present mapa, un sincer agraïment. 
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2.- METODOLOGIA 

En aquest capítol s’exposa la metodologia que s’ha seguit en la realització de 

l’inventari i en l’elaboració de la present memòria. En aquest mateix apartat s’expliquen 

els criteris de selecció amb els que s’ha elaborat el llistat inicial d’elements a inventari-

ar i seguidament s’aporta una breu descripció de la fitxa de registre utilitzada, concre-

tament el model proporcionat per l’OPC de la Diputació de Barcelona. Un segon apar-

tat exposa les diferents fases del treball realitzat i el seu desenvolupament cronològic, 

des de l’elaboració del mencionat llistat fins a la redacció de l’informe final. Finalment, 

es dedica un darrer bloc a donar a conèixer les fonts i arxius consultats durant la re-

cerca efectuada. 

2.1.- Criteris de selecció 

Els criteris de selecció emprats són els que es defineixen al “Plec de condicions tècni-

ques per a la realització de mapes del patrimoni cultural”, establert per l’OPC de la 

Diputació de Barcelona. L’objectiu principal és la recollida exhaustiva de dades del 

patrimoni cultural de Gironella, incloent tots els elements susceptibles d’ésser recone-

guts com a rellevants o singulars del municipi, pels seus valors històrics, artístics, sim-

bòlics o identitaris, segons els criteris establerts per l’OPC. Així, en la selecció de les 

fitxes que composen el mapa s’ha procurat aplegar el màxim nombre d’elements defi-

nidors dels trets característics del terme municipal incloent-hi tots aquells que poden 

tenir un valor patrimonial històric o de diferenciació del lloc, i que en conjunt aporten 

una visió global del patrimoni local. I des del punt de vista concret de cada element, 

s’ha procurat obtenir la informació necessària per tal de valorar-lo en la seva individua-

litat i en el conjunt del territori; cal tenir en compte que en alguna ocasió les dades 

queden acotades a la pròpia informació disponible i també a les possibilitats reals de 

recollir aquestes dades. 

Cal anotar que no s’han fitxat tots els elements detectats sinó que s’ha fet una selecció 

seguint els criteris següents: 

-Tots aquells elements patrimonials que ja estan contemplats en altres inventaris, bà-

sicament els que ha realitzat la Generalitat de Catalunya; és el cas de l’Inventari de

Patrimoni Arquitectònic i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Cata-

lunya. Evidentment s’han inclòs tots aquells elements que ja tenen alguna figura de

protecció.
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-Com s’ha esmentat, s’han fitxat els elements immobles, mobles o naturals destaca-

bles per singularitat històrica, artística, etnològica, identitària o simbòlica. En aquest 

aspecte s’ha seleccionat i inventariat un nombre elevat de cases o edificis d’habitatge 

existents al terme municipal.  

 

-Aquells fons documentals i fotogràfics amb un contingut específic remarcable a nivell 

individual o per al conjunt del municipi, als quals se’ns ha facilitat l’accés. 

 

-Aquelles manifestacions festives o tradicions que es consideren representatives i 

identificadores del municipi. 

 

Així doncs, com a figures fitxades s’han inclòs els elements més representatius del 

municipi que ofereixen una visió del conjunt del patrimoni local. Tot i això, hi ha un se-

guit d’elements no fitxats que hem inclòs en l’apartat 4.2 i que per diverses raons, com 

per exemple poden tenir poca significació, s’han incorporat en aquest apartat esmen-

tat. Cal anotar que, tot i ser elements no fitxats, són elements que no per això deixen 

de formar part del patrimoni del municipi i se’ls ha de tenir presents en el conjunt del 

patrimoni cultural de Gironella. De fet, estem davant un estudi plantejat com una eina 

oberta i així s’ha de contemplar, ja que noves investigacions, altres valoracions, etc., 

poden suposar l’enriquiment d’aquest estudi, tant pel que fa a la modificació de contin-

guts com a afegir nous elements com, per contra, haver-ne de suprimir algun per mo-

tius diversos com la seva desaparició o canvis de criteri. També s’ha de valorar en el 

mateix sentit, respecte de les perspectives patrimonials que conté el treball, ja que cal 

considerar-lo com un punt de partida per afavorir la recerca i la gestió del patrimoni, tot 

generant sinergies que el posin en valor i que paral·lelament en suposin un millor apro-

fundiment, que es reflecteixi en la seva ampliació i conseqüent evolució. 

 

Cal tenir present que l’objectiu principal d’aquest estudi no és la realització d’una tasca 

de recerca estricta, ni tampoc té la pretensió de fer una història del municipi, ni tampoc 

s’ha de veure com un instrument normatiu. En aquesta línia, és bo remarcar que no és 

un estudi en el sentit de catàleg de patrimoni arquitectònic ni té cap lligam amb la pro-

tecció urbanística dels béns ni és un instrument cadastral o que comporti accions so-

bre taxes o impostos. 

 

El conjunt del mapa, incloent aquesta memòria, és una eina que permet tenir un conei-

xement global del patrimoni cultural del municipi i que faciliti la presa de decisions que 
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en relació a aquest es vulguin dur a terme; especialment respecte de la gestió i planifi-

cació de polítiques culturals i/o patrimonials futures, com poden ser elaborar propostes 

de difusió, de rendibilització social, de conservació i protecció, a més de poder fer cer-

tes previsions a nivell de presa de decisions a nivell urbanístic, entre moltes altres ac-

tuacions. 

 

2.2.- Elements no inclosos en el mapa 

 

Hem fet menció d’un apartat específic referent a “elements no fitxats” per raons diver-

ses, raons que s’exposen en l’apartat corresponent (4.2). Altrament, hi ha una sèrie 

d’elements que no s’han d’incloure en el Mapa del patrimoni com a fitxa, seguint les 

directrius de l’OPC. En aquest sentit, els elements que no s’han de fitxar mai són els 

casos d’entitats i associacions culturals, socials o esportives; festivals i altres esdeve-

niments culturals no festius; biblioteques o altres equipaments culturals; l’escut munici-

pal; personatges il·lustres o esdeveniments. Tal i com s’especifica en el plec de pres-

cripcions tècniques, els Mapes del patrimoni cultural són inventaris d’elements del pa-

trimoni cultural i no un cens de recursos culturals del municipi. No es tracta, doncs, de 

documentar l’activitat o l’agenda cultural, sinó allò que té un plus de component patri-

monial, històric o tradicional, ja sigui material o immaterial. 

 

Es pot donar el cas d’haver de reflectir la importància d’una entitat determinada per la 

seva implantació o antiguitat. En aquest cas es pot fer fitxant una activitat tradicional o 

festiva que organitzi aquesta entitat, o fent la fitxa del seu arxiu o del seu fons docu-

mental o, fins i tot, documentant la seva seu, encara que l’edifici com a tal no tingui 

suficient importància arquitectònica. 

 

2.3.- Descripció de la fitxa del mapa de l’OPC 

 

La fitxa emprada per a realitzar el Mapa del Patrimoni Cultural del municipi ha estat 

dissenyada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i constitu-

eix un model de referència aplicat en el conjunt de mapes que promou aquesta institu-

ció. De fet, la fitxa es gestiona mitjançant una base de dades Microsoft Office Access 

2000, a través d’una aplicació que ha estat igualment dissenyada per l’OPC, on el ma-

pa rep el tractament per tal d’assolir el format final de consulta. 

 

Respecte del contingut de la fitxa, cal destacar la seva gran versatilitat i la variabilitat 

dels seus camps; no debades, es tracta d’un instrument útil per a registrar informació 



 

 

10 

relativa a categories de patrimoni diverses i força complexes. HI ha diferents tipus de 

camps: 

 

- Obligatoris/no obligatoris: els primers sempre s’han d’omplir; els segons quan 

es disposi d’informació 

- Tancats/oberts: els primers disposen d’una llista desplegable amb opcions de-

finides per l’OPC; en els segons la redacció és lliure 

- Limitats/extensibles: tots els camps tenen un espai limitat, però n’hi ha alguns 

(com “descripció”, “observacions”, “història”, “bibliografia”) en què es permet 

una extensió de redacció fins a 4.000 caràcters. 

Els elements fitxats es poden classificar en cinc àmbits generals i en diverses tipologi-

es: 

 

À
M

B
IT

 1. PATRIMONI 

IMMOBLE 

2. PATRIMONI 

MOBLE 

3. PATRIMONI 

DOCUMENTAL 

4. PATRIMONI 

IMMATERIAL 

5. PATRIMONI 

NATURAL 

T
IP

O
LO

G
IA

 

1.1.- Edifici 
2.1.- Element 

urbà 

3.1.- Fons 

d’imatges 

4.1.- Manifes-

tació festiva 

5.1.- Zona 

d’interès 

1.2.- Conjunt 

arquitectònic 
2.2.- Objecte 

3.2.- Fons do-

cumental 

4.2.- Tècnica 

artesanal 

5.2.- Espèci-

men botànic 

1.3.- Element 

arquitectònic 
2.3.- Col·lecció 

3.3.- Fons bibli-

ogràfic 

4.3.- Tradició 

oral 
 

1.4.- Jaciment 

arqueològic 
  

4.4.- Música i 

dansa 
 

1.5.- Obra civil   
4.5.- Costuma-

ri 
 

 

 

En el resultat final cada fitxa es veu reflectida en un plànol d’ubicació on, a través 

d’una simbologia específica, podem identificar l’àmbit a què correspon aquella fitxa; a 

més, cada una d’aquestes fitxes es pot associar amb un màxim de tres fotografies que 

il·lustrin l’element en qüestió. 

 

 

2.4.- Les fases del treball 
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La realització del Mapa del patrimoni cultural s’ha desenvolupat en tres fases princi-

pals: 

 

- Fase 1: Recopilació prèvia de dades, bàsicament a partir de la bibliografia exis-

tent, i definició del llistat d’elements a fitxar. 

- Fase 2: Realització del treball de camp, basat en la localització i visita a cadas-

cun dels elements, recollida de dades (documentals, orals, etc.) i registre foto-

gràfic per a la posterior elaboració de les fitxes. 

- Fase 3: Treball de gabinet, en el qual es contrasten les dades proporcionades 

pel treball de camp amb la documentació existent; introducció de la informació 

a la base de dades i redacció de la memòria final. 

Cronològicament, cadascuna de les fases mencionades s’ha desenvolupat de la 

següent manera: 

 

2.4.1.- Recopilació prèvia de dades (Fase 1) 

 

a) Buidat bibliogràfic i consulta de documentació oficial de diversa índole, com ara 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (o 

Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya), Inventari de Patrimoni Arquitectò-

nic de la Generalitat de Catalunya, el Pla general d’ordenació urbana de Gironella 

[(Revisió del pla general d’ordenació urbana municipal de Gironella), aprovació definiti-

va de 18 setembre de 2002, data de publicació 30 de gener de 2003 (Text refós que 

incorpora les prescripcions de l’Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 

data 13 de desembre de 2000.)]. 

Cal fer esment també a la recollida d’informació oral; que en aquest cas i en la primera 

fase ha estat sobretot proporcionada per persones vinculades al consistori. Aquest 

tipus de recopilació de dades és però realitzada al llarg de tot el procés del treball.  

El buidatge de la bibliografia existent es va realitzar a la Biblioteca de Gironella i a la 

Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga, que disposen d’un ampli fons local, i també 

a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, que també compta amb un interessant fons bibliogrà-

fic. Bàsicament, el que ha proporcionat més informació bibliogràfica han estat el bui-

datge de la revista el Vilatà i de L’Erol, així com altres publicacions periòdiques locals, 

algunes d’obres de caire general junt amb altres llibres específics del municipi o de 

temes vinculats al municipi. La temàtica més documentada o sobre la qual hi ha un 

major nombre d’articles i llibres publicats és sobre les colònies tèxtils, i temes diversos 

que s’hi relacionen.  



12 

b) Definició del llistat de possibles elements a fitxar. L’elaboració d’aquesta relació

d’elements va ser consensuat posteriorment amb els tècnics de l’Oficina de Patrimoni

Cultural de la Diputació de Barcelona i amb els membres de l’Ajuntament de Gironella.

Tot i la necessitat de disposar d’una llista definida sobre la qual desenvolupar el treball

de camp, aquesta relació no es va considerar definitivament tancada fins que no es

finalitzà la segona fase de l’inventari, ja que durant aquesta s’han identificat nous ele-

ments inventariables, alhora que d’altres s’han eliminat. Cal tenir present, que fins a

darrer moment, s’ha tingut notícies de nous possibles elements a fitxar, alguns dels

quals s’ha cregut adequat incloure.

c) Es va definir una primera estratègia a seguir en el desenvolupament del treball de

camp pròpiament dit. Distribuint el municipi en zones de treball, bàsicament per rendi-

bilitzar al màxim les visites, especialment tenint en compte les característiques del mu-

nicipi, en especial els diferents nuclis que l’integren.

d) Es van intentar establir els primers contactes amb les persones que podien propor-

cionar informació útil per a la realització de les fitxes, com historiadors locals, erudits

del municipi o de la comarca, i institucions, responsables d’entitats culturals, alguns

propietaris de masies, amb les persones que s’encarreguen de les esglésies del muni-

cipi, entre d’altres.

2.4.2.- Treball de camp (Fase 2) 

a) El treball de camp s’ha dut a terme al llarg de tot el període de desenvolupament del

treball, tot i que s’ha procurat concentrar les gran majoria de visites en uns períodes

específics; en concret, els primers mesos de desenvolupament del treball i, especial-

ment, durant gran part de tota la tardor i hivern, moment en que es van fer la majoria

de les visites. Un darrer grup de part d’aquestes visites es va dur a terme al llarg dels

mesos de primavera d’aquest any. Esmentar que en alguns casos es va requerir d’una

segona sortida a l’indret, la qual es va fer posteriorment. Aquesta segona tanda de

visites es va realitzar un cop es va poder fer una valoració més complerta de quins

eren els llocs als quals caldria tornar, a fi de concentrar les visites en menys sortides,

per tal de facilitar i procurar rendibilitzar al màxim el temps que es requeria per anar als

indrets de nou, també en la segona tongada de treball de camp es va poder realitzar

alguna visita més puntual a llocs on no s’havia tingut accés o elements de nova inclu-

sió. Per tal de fer més àgil el treball de camp, es va procurar aplicar la coherència i la

lògica, en cadascuna de les sortides, tot cercant realitzar en una mateixa jornada la

visita a diferents elements que estiguessin ubicats en una mateixa àrea de proximitat.

D’aquesta manera es preparava anticipadament cada jornada de treball de camp, amb
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una valoració prèvia de la cartografia de la zona, per tal de conèixer la ubicació dels 

elements a inventariar, així com valorar la possibilitat de localitzar altres elements no 

fitxats en les immediacions del sector a visitar.  

b) La recollida de dades, es basava lògicament en la localització i la inspecció de ca-

dascun dels elements inclosos al llistat prèviament elaborat. La tasca més important

era l’observació directa dels elements, amb la recollida de notes per tal de realitzar

posteriorment una descripció el més acurada possible. Pel que fa a les masies, en

alguns casos no ha estat possible accedir als seus interiors.

c) Paral·lelament es va portar a terme el registre fotogràfic dels elements inventariats,

així com la presa de coordenades UTM.

2.4.3.- Treball de gabinet (Fase 3) 

a) El treball de gabinet s’ha centrat en la realització de les fitxes dels elements inventa-

riats. Aquesta tasca s’anava desenvolupant de manera paral·lela al treball de camp, fet

que ha permès detectar errors i mancances en la recollida de dades que, tal vegada,

podien comportar una nova visita a l’element fitxat. Al mateix temps s’anava actualit-

zant el llistat inicial, a mida que s’identificaven nous elements fitxables o bé es deses-

timava la realització d’algunes fitxes per diferents motius.

b) Les dades proporcionades per l’observació directa i per l’aportació puntual de

col·laboradors es contrastaven i ampliaven amb la historiografia existent; també es

complementaven amb altres inventaris, fet que permetia corregir alguns errors i man-

cances.

c) S’han elaborat uns llistats dels elements “no fitxats” que s’adjunten a la present

memòria i que inclouen elements fora del nucli, i d’altres que no presenten suficient

entitat patrimonial o mancats d’informació com per a ser inclosos en l’inventari, així

com alguns que no han estat localitzats.

d) Una altra etapa important d’aquesta fase ha estat la recopilació de les diferents in-

formacions sol·licitades per la fitxa model, l’obtenció de les quals no depenia estricta-

ment de la realització del treball de camp (relacions existents entre els elements fitxats,

comprovació de coordenades UTM, legislació de protecció, etcètera).

e) Un cop finalitzada la introducció de les informacions pertinents en la base de dades,

es va procedir a l’associació del material fotogràfic referent a cada fitxa i, en alguns

casos, dels plànols topogràfics d’ubicació dels elements.

f) Després de la revisió definitiva del conjunt de fitxes realitzades es va abordar la dar-

rera etapa del treball de gabinet, que va consistir en la redacció de la present memòria.
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2.5.- Fonts consultades 

 

En l’elaboració del mapa s’han utilitzat diferents tipologies de fonts: bibliogràfica, arxius 

públics i privats, cartogràfica, informació oral i observació directa. Diverses de les con-

sultes han estat realitzades a través d’Internet. 

 

2.5.1.- Fonts bibliogràfiques 

 

Una part molt important de la recerca bibliogràfica ha estat realitzada a la Biblioteca de 

Gironella i especialment a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga, que compta 

amb un ampli fons local, i també en el fons bibliogràfic de l’Arxiu Comarcal del Bergue-

dà; entre les obres consultades s’ha de recordar també el buidatge de les publicacions 

periòdiques comarcals, que són una important font d’informació d’àmbit local, és el cas 

de L’Erol, el Vilatà, la base de dades de revistes del portal web www.raco.com (a tra-

vés del qual també es poden consultar online les esmentades revistes), entre d’altres. 

Paral·lelament també s’ha dut a terme un buidatge de la bibliografia de referència 

(obres genèriques, com la Catalunya Romànica, Costumari de Joan Amades, Castells 

Catalans, etc.), així com altres obres consultades al fons bibliogràfic de l’Arxiu Comar-

cal del Berguedà i d’altres publicacions facilitades per particulars. Òbviament, també 

tota la bibliografia que fa referència de manera directa i específica al municipi. 

 

2.5.2.- Arxius públics i privats, i altres fonts 

 

En aquest cas s’ha recopilat informació procedent dels arxius següents: 

 

- Arxiu Municipal de Gironella 

- Arxiu Comarcal del Berguedà 

- Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 

- Arxiu Fotogràfic Luigi de Berga 

- Arxiu Diocesà del Bisbat de Solsona 

També s’han realitzat consultes online als catàlegs o fons de diversos arxius o 

col·leccions en els casos en els que ha estat possible, en els alguns aquestes consul-

tes han requerit una posterior visita a l’arxiu específic. Els principals webs emprats han 

estat: 

- http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ 

- http://pares.mcu.es/ 

- http://mdc1.cbuc.cat/index.php 

http://www.raco.com/
http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/
http://pares.mcu.es/
http://mdc1.cbuc.cat/index.php
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A més, també s’han fet consultes al Museu Comarcal de Berga, el Museu Diocesà i 

Comarcal de Solsona, entre altres. A més, entre també de consultes a arxius i fons 

particulars o d’entitats, el fons documental i el fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Àmbit de 

Recerques del Berguedà, entre altres. Cal dir, que no sempre totes les consultes han 

aportat dades positives. 

Altres consultes a incloure en aquest apartat serien els inventaris consultats i utilitzats: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (IPAC), 

municipi de Gironella, a través de l’aplicació:  

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f; o del portal: 

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

- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (o Carta Ar-

queològica del Servei d’Arqueologia), municipi de Gironella, a través de 

l’aplicació: https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f; o del por-

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

- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (Museu de la Ciència i la Tècni-

ca de Catalunya, Generalitat de Catalunya) (IPIC). Consultable a: 

http://mnactec.cat/150elements/ 

- Inventari dels camins ramaders del Berguedà (Grup de Defensa de la Natura 

del Berguedà) 

- Revisió del pla general d’ordenació urbana municipal de Gironella, aprovació 

definitiva de 18 setembre de 2002, data de publicació 30 de gener de 2003 

(Text refós que incorpora les prescripcions de l’Acord de la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona, de data 13 de desembre de 2000). 

 

2.5.3.- Cartografia 

 

Per la realització del mapa s’ha consultat i utilitzat diversa cartografia entre la qual cal 

esmentar: 

- Mapa Comarcal de Catalunya: El Berguedà, Institut Cartogràfic de Catalunya, 

edició 1994. E/1:50.000. 

- Fulls 1:5.000 i ortofotomapes, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Consulta 

per internet a través de la web:  www.icc.cat 

- També s’ha utilitzat el sistema d’informació territorial municipal, conegut com 

Sitmun, consulta per internet a l’adreça: http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp 

en la versió d’accés restringit. 

 

https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca/
https://egipci.cultura.gencat.cat/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://mnactec.cat/150elements/
http://www.icc.cat/
http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp
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2.5.4.- Informació oral 

 

Un treball d’aquestes característiques comporta un ampli recull de dades procedents 

d’informació oral. Entre les moltes persones que han proporcionat la seva col·laboració 

en facilitar informació referent a elements patrimonials i/o a altres dades d’interès per a 

la realització del mapa, hem de destacar especialment a les següents persones:  

- Lluís Vall, Regidor de Cultura 

- Albert Rumbo, arxiver municipal 

- Ramon Soler 

- Ramon Corominas 

- Joan Alsina 

- Josep Sánchez i Vicens 

- Lourdes Lladó 

- M. Antònia Pujol 

- Mayte Gómez 

- Teresa Dalmau 

 

A més de totes les persones citades, cal recordar que han proporcionat informació un 

gran nombre molt més extens de veïns i veïnes del municipi, entre les quals cal comp-

tar a totes i cadascuna de les persones que han permès la visita a les seves cases, i 

que a totes aquelles que han facilitat informació.  

 

2.5.5.- Observació directa 

 

L’observació directa constitueix una de les eines bàsiques per a la realització del Ma-

pa, ja que ens permet una realització acurada de la descripció dels diferents elements 

que són fitxats, podent contrastar les dades recollides, tant publicades com orals, amb 

l’element objecte d’anàlisi. De fet, en general és aquesta observació directa la que 

permet determinar la decisió final de fitxar o no algun element. 
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3.- MARC D’INTERVENCIÓ GENERAL 
 

3.1.- Marc geogràfic i medi físic 

 

 
Plànol de Gironella. A dalt a l’esquerre: mapa de Catalunya amb indicació de la comarca del Berguedà; a 
sota, mapa de la comarca del Berguedà amb senyalització en color vermell del terme municipal de Gironella. 

Font:http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/Llibres-en-

PDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya 

 

 

El municipi de Gironella està situat a la meitat sud de la comarca del Berguedà, a la 

zona central; forma part de l’àmbit conegut amb el nom Baix Berguedà, essent un dels 

termes del límit sud d’aquest àmbit. Té una extensió de 6,78 km2 amb una altitud mit-

jana de 469 metres sobre el nivell del mar (segons el web de l’Ajuntament i el portal 

Hermes). Limita al nord, a l’est i al sud amb Olvan, i a l’oest amb Casserres. 

http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/Llibres-en-PDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya
http://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Llibres-i-fons-documentals/Llibres-en-PDF/Toponimia/Nomenclator-oficial-de-toponimia-major-de-Catalunya
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L’actual terme municipal de Gironella està conformat per diversos nuclis de població, 

corresponent a les antigues colònies tèxtils, Viladomiu Nou, Viladomiu Vell i Cal Bas-

sacs junt amb al barri de la Font dels Tòrracs. El poble de Gironella compta diferents 

barris de la Mainada, la Tranquilitat, Cal Blau, Cap del Pla, etc..., alguns conformen 

zones residencials com Cal Ramons i Les Eres. 

El punt més baix del municipi està situat a una altitud d’uns 459 m i el marca la sortida 

del riu Llobregat del terme, en la confluència amb els municipis veïns de Casserres i 

Olvan; el punt més alt el marca la Costa de Cal Peu Curt amb uns 550m, i el serrat de 

Cal Déu al costat del coll de la Perutxa, amb 562 m.  

 

Geològicament, el municipi de Gironella forma part de la Depressió Central, caracte-

ritzada per terres planes, amb desnivells suaus, i turons de poca alçada. El municipi 

forma part d’una àrea en la que abunden les roques de tipus gres, margues i sorren-

ques; el terme es caracteritza per trobar-se creuada per la vall del riu Llobregat, amb 

una disposició horitzontal dels estrats en els que es va configurar l’eixamplament de la 

vall fluvial. 

La vegetació més característica són les rouredes, amb predomini de les rouredes de 

roure martinenc i roure de fulla petita, junt amb pinedes i algunes zones d’alzines, i 

abundant sotabosc; també és destacable l’extensió dels boscos de ribera que suposen 

una flora i fauna més variada. El paisatge també és caracteritzat per amplies zones de 

conreus, sobretot destinat a cereal i farratges.   

 

Climatologia 

 

El municipi de Gironella es caracteritza per un clima continental subhumit, amb hiverns 

freds i estius secs i calorosos, tot i la influència mediterrània. La vall del riu Llobregat 

afavoreix la inversió tèrmica i la presència de boira, especialment a la tardor i l’hivern. 

El règim pluviomètric és d’entorn als 600mm2, la temperatura mitjana és d’uns 14º.  

 

Comunicacions 

 

La principal via de comunicació que creua el municipi de Gironella és la C-16, que dis-

corre en sentit nord-sud travessant el terme municipal, es tracta d’una important via de 

comunicació que enllaça Barcelona, Manresa i cap a Puigcerdà, creuant els Pirineus 

pel túnel del Cadí.; formant part de l’eix europeu E-9 de connexió amb França. Es trac-

ta d’una important via de comunicació que connecta amb gran nombre de destacades 
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poblacions i que uneix directa o indirectament amb altres importants vies de comuni-

cació, nacionals, autonòmiques i locals. Amb la posada en funcionament del túnel del 

Cadí l’any 1984, l’antiga carretera C-1411 (equivalent a l’antiga C-16), la qual creuava 

el municipi per dins el nucli urbà, com en la majoria de poblacions, va suposar un in-

crement molt remarcable del volum de trànsit, fet que amb el temps va determinar que 

es construís la variant per fora de les poblacions, i posteriorment l’ampliació de la car-

retera tal i com la coneixem avui dia.  

Una altra via destacada és la de C-62, de Gironella a Vic, passant per Prats de Lluça-

nès, una connexió que tradicionalment ha afavorit el vincle entre Gironella i les terres 

del Lluçanès i Osona. Altres vies són la carretera Bv-4121 que connecta amb Casser-

res, junt amb altres vies de connexió més local i internes.  

Durant anys Gironella va comptar amb la connexió de tren de Manresa (i Barcelona) a 

Guardiola i la Pobla de Lillet, infraestructura que va desaparèixer l’any 1972 arran de la 

construcció del pantà de la Baells. 

Com a camins tradicionals és de menció el camí de la sal o de Cardona, que des de 

les terres del Lluçanès i Sagàs, creuava pel municipi de Gironella a través del pont de 

Sant Marc o del Diable, tot passant pel costat de la capella de Sant Marc per dirigir-se 

cap a Casserres.  

La presència del riu Llobregat travessant de nord a sud el terme municipal ha determi-

nat que el municipi compti amb gran quantitat de ponts i palanques per tal de creuar el 

curs fluvial en diverses vies de comunicació. 

Demografia 

L’evolució demogràfica de Gironella està molt condicionada pel desenvolupament de la 

indústria tèxtil, que assenyala un màxim de població l’any 1970 amb 5.703 habitants, 

amb un creixement extraordinari en seixanta anys, des del 1910, amb 2.931 habitants, 

suposant quasi duplicar la població, i posteriorment amb una lleugera davallada amb 

oscil·lacions però sense tornar a assolir l’esmentada xifra. La reducció del nombre 

d’habitants encara que no sigui molt acusada, està directament vinculada a la pèrdua 

de llocs de feina derivats del tancament de fàbriques tèxtils, comportant una certa 

desindustrialització del municipi. 

Les primeres dades demogràfiques disponibles corresponen als fogatges (recomptes 

de focs o cases) de l’època medieval i de principis de l’edat moderna i no ens poden 

oferir una imatge completa de tot el terme municipal actual: 
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Tal i com ja s’ha esmentat, la instal·lació d’un seguit de fàbriques tèxtils al municipi junt 

amb la construcció de les diferents colònies, va significar un constant i marcadíssim 

creixement poblacional des de finals del segle XIX fins els anys 70 del segle XX; 

aquest volum d’habitants es va distribuir entre els diferents nuclis de població: el poble 

de Gironella (incloent Cal Metre), Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, a més 

dels hàbitats disseminats. En aquest sentit, també és interessant referenciar el fet que 

a partir de la crisi del tèxtil i del tancament d’algunes de les fàbriques el volum 

d’habitants de les colònies es va reduir de manera destacada; tot i això, a nivell global 

del municipi, en els últims 20 anys, la xifra d’habitants s’ha mantingut amb fluctuacions 

en unes dades entre 4.800 i 5.000 habitants.  

 

Piràmide d’edats segons dades de l’any 2017, per sexes: 

Actualment el municipi de Gironella (dades del 2017) compta una població de 4.808 

habitants (2.357 homes i 2.451 dones), resultant una densitat de població de 709,1 

hab/km2. 

 

 

 

Any 1378 1497 1515 1553 1708 1716 1717 1787 1857 1877 

Habitants 20 focs 
27 

focs 

16 

focs 

22 

focs 

102 

cases 

102 

cases 
331  513  763 1.244 

Any 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 

Habitants 2.953 2.931 2.977 4.505 4.377 4.410 5.638 5.703 5.552 

Any 1990 1994 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014 

Habitants 5.289 5.037 4.867 4.899 4.884 4.786 5.016 5.067 4.987 
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Font: IDESCAT: https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun:080924 

Estructura econòmica 

Des de finals del segle XIX i fins finals del segle XX, bàsicament fins els anys 80, la 

principal font econòmica municipal va ser la indústria tèxtil, arran de la presència de 

diverses colònies tèxtils a peu del Llobregat. El tancament de moltes de les fàbriques a 

partir de la crisi del tèxtil va suposar una important pèrdua de llocs de treball al munici-

pi i comarca. Tot i que el municipi de Gironella no va ser municipi miner, cal dir que 

com tota la comarca, poc o molt tots els municipis tenien un volum destacat de perso-

nes que treballaven a les mines, el tancament de les quals també es va tenir certa 

afectació al  municipi. 

La posada en funcionament del Túnel del Cadí, junt amb les posteriors millores de la 

carretera C-1411 i després de la C-16,  en paral·lel a altres factors van afavorir un in-

crement del turisme, que de manera indirecta també va repercutir en l’economia local, 

especialment en el comerç local i alguns serveis.  

Segons dades de l’IDESCAT de març de 2018 els habitants de Gironella ocupats es 

reparteixen de la següent manera: 

Sector Règim general Autònoms 

Agricultura 20 14 

Indústria 221 45 

Construcció 45 99 

https://www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=9548&geo=mun:080924
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Serveis 390 225 

Total 676 383 

Font: IDESCAT: https://www.idescat.cat/emex/?id=080924#hffc000000000 

 

Pel que fa a la població ocupada del municipi, el volum més important de treballadors 

es concentra en el sector serveis, tant pel que fa a població activa adscrita al règim 

d’autònoms com al règim general. El segon sector en importància és la indústria, se-

guit ja a molta distància per la construcció i finalment l’agricultura.  

 

3.2.- Marc històric 

 

Les referències més antigues de poblament documentades al Berguedà es situen a 

l’epipaleolític, testimoniat amb un hàbitat a l’aire lliure localitzat a la zona de la Font del 

Ros de Berga, en el que també es documentaren restes del neolític antic. Un destacat 

jaciment que han permès testimoniar l’ocupació neolítica al Berguedà, és la Canal dels 

Avellaners, a la serra de Queralt, en la que es va poder estudiar una ocupació continu-

ada i molt àmplia de l’indret, des del neolític fins el període baix medieval.  

Concretament a Gironella, ens hem de referir a les troballes puntuals a la zona de la 

Costa de Cal Peu Curt, on s’han localitzat restes de de fragments de ceràmica en les 

que destaca una ceràmica cardial, del neolític antic. 

Pel que fa al jaciment més antic excavat fins al moment al municipi de Gironella, és la 

Balma dels ossos del Clot del Llop, en la que es van localitzar uns enterraments de 

diversos individus que podrien correspondre a l’eneolític o calcolític. 

Les característiques del municipi de Gironella, amb la presència del riu Llobregat, amb 

terres fèrtils, i zones amb petits balmats, fan pensar que es tracta d’unes terres pro-

clius a haver estat ocupades durant l’època dels metalls, el període ibèric, romà i visi-

got, més si tenim en compte els jaciments identificats i les troballes esporàdiques de 

materials ceràmics o lítics; tal i com s’ha documentat en altres municipis propers. En 

aquest sentit, al municipi s’han localitzar restes de l’època romana, en concret frag-

ments de teules d’època romana al jaciment de Cal Cortadeta, que podrien correspon-

dre al període del baix imperi. 

A la zona de Sant Marc s’ha documentat una ocupació de l’indret almenys des de 

l’època visigoda i alt medieval; l’excavació realitzada als entorns va permetre apuntar 

una primera ocupació de la zona a l’entorn dels segles VII-IX, relacionada amb 

l’existència d’uns forats de pal excavats a la roca, que s’interpretà com la possible 

existència d’un punt de control vinculat al camí que passa per l’indret i que comunica 

amb les mines de sal de Cardona, conegudes i explotades des d’època romana.  A 

https://www.idescat.cat/emex/?id=080924#hffc000000000
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més, del jaciment dels entorns que van permetre identificar restes d’habitat junt amb 

l’existència al lloc d’ una codina amb un seguit de forats de suport d’un forjat de fusta 

que assenyalen un hàbitat que aprofitaria el balmat i que, per paral·lelismes, es podria 

tractar d’un lloc d’habitació alt-medieval, tot i que fins avui no s’ha pogut precisar ar-

queològicament. Posteriorment i especialment entre els segles IX i XIV es considera 

com una època de forta ocupació de la zona, testimoniat amb l’existència del que es 

creu que podria haver funcionat com a ermitori (la roca que avui dia fa funcions d’absis 

de la capella de Sant Marc), junt amb la recuperació de restes materials en les exca-

vacions que així ho confirmen, la construcció de l’església de Sant Marc en època ro-

mànica, la documentació de masos, etc. En paral·lel, durant aquest període es comen-

ça pròpiament a configurar el terme de Gironella, així es recull en la referència en 

l’acta de consagració de l’església de Santa Maria d’Olvan, en la qual Gironella consta 

com una de les dotacions que el bisbe d’Urgell, Nantigís, donava a aquesta església. 

Es creu que el lloc estava ja vinculat a la baronia de la Portella, ja que el terme incloïa 

diverses possessions d’aquests barons de la Portella.  

A partir del segle XIII consta documentat el castell de Gironella, bàsicament en dona-

cions dels senyors de la Portella sobre terres a Gironella. Fet que confirma que els 

senyors de la Portella eren els senyors de Gironella, probable el castell es construí 

sota el seu poder.  En el testament de Bernat de Portella, fet l’any 1243 s’esmenta el 

castell de Gironella junt amb altres castells que estaven també sota el seu domini com 

la Quar, Roset, Palmerola, Portella, Querol, Montmajor, Balsareny i Castelladral. L’any 

1294 el baró de la Portella, Bernat Guillem, obtingué la dot de la seva muller Sibil·la de 

Pinós; Bernat Guillem I de la Portella i Lluçà, el 1307, va aconseguir del rei tota la Ba-

ronia de Gironella.  

Durant el segle XIII Gironella va anar creixent i configurant-se com un lloc d’interès 

estratègic i de control, pel qual creuava l’esmentat camí de la sal, fet que junt amb al-

tres factors va afavorir que  els senyors de la Portella apostessin i invertissin aquest 

castell i el seu territori. El fill de Bernat Guillem, Bernat VI de la Portella, va morir sense 

descendència, passant la Baronia a mans de la marquesa que es casà amb Pere de 

Fenollet Vescomte d’Illa i de Canet; comportant que els dominis de Gironella 

s’incorporessin als Fenollet. Es coneixen poques notícies del domini dels Fenollet.  

Després de la mort de Pere VIII, la baronia de Gironella, passà dels Fenollet al Pinós 

(1369); concretament al 1423, per confirmació reial, passà a Pere Galceran II de Pi-

nós, havent reclamat repetidament la seva possessió. Els Pinós tingueren el domini de 

Gironella fins el segle XVI, tot i que mai hi van tenir residència al castell, el control 

l’exercien des dels dominis de Bagà. La importància de la vila de Gironella fou recone-

guda pels barons de Pinós en diverses ocasions, al 1402, atorga el privilegi d’escollir 
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dos cònsols i quatres jurats per a governar-se. Del període dels Pinós es conserven 

força notícies, entre les quals que el 1430 Bernat II Galceran va ser a Gironella per 

retre homenatge als seus homes, o que el 1444 els Pinós van confirmar a Gironella, 

els privilegis, costums i llibertats; el 1472 Galceran de Pinós, a causa de la guerra civil 

de Joan II, deslliurava als homes de la Baronia de Gironella del pagament dels censos 

degut a que aquells impostos s’havien d’invertir en obres al castell. Els Barons de Pi-

nós exigien sovint ajudes econòmiques als homes de la seva baronia; d’altra banda, 

els ingressos que percebia Gironella descendien paulatinament durant alguns anys 

(1483-1485). Al segle XV el baró de Pinós arrendà el castell de Gironella, al batlle Jo-

an Serra. A finals del segle XV consta que el castell de Gironella era abandonat, que-

dant reflectit en un document del 26 de maig de 1499; de fet en una situació semblant 

es trobaven altres possessions dels barons de Pinós al segle XVI. 

 

Al segle XVI la Baronia de Gironella s’integrà al domini dels Agulló, degut a la manca 

de descendència per part de la família Pinós, fet que comportà que la baronia passés 

a mans de Maria, filla de Francesc Galceran de Pinós, qui estava casada amb el noble 

Miquel d’Agulló. A mitjans del segle XVIII, el domini dels Agulló-Pinós fou reclamat pels 

senyors de Bagà, llavors els ducs d’Alba; sembla que no guanyaren el plet interposat 

davant la Reial Audiència de Barcelona. Durant el període de domini dels Agulló-Pinós, 

es conserven un destacat nombre de referències de la vila de Gironella, època de 

bandolerisme, del 1587 es documenta la presència d’hugonots. En època dels Agulló-

Pinós, Gironella entrà en un procés de decadència; en gran part derivada pels efectes 

que les guerres van tenir a la vila, especialment per la de Successió. L’any 1702, Jo-

sep Agulló-Pinós obtingué, per part de Felip V, el títol de Marquès de Gironella, com a 

mostra d’agraïment a la seva fidelitat; tot i la protecció del rei, la vila fou cremada, 

sembla ser que afectant de manera important al castell, fet que determinaria que du-

rant el segle XVIII perdés la seva funció i importància. Posteriorment el títol de Mar-

quès de Gironella passà a mans dels Sentmenat, tot i que acabà essent un títol honorí-

fic, ja que la desamortització els deixà sense els béns patrimonials de Gironella. En el 

context de la Primera Guerra Carlina, Gironella fou saquejada i incendiada, per part del 

Comte d’Espanya amb l’ocupació de la vila l’any 1839; els efectes sobre la vila van ser 

molt importants, molt habitants varen marxar a altres poblacions, consta que el Mar-

quès de Gironella i Sentmenat va cedir la pedra del que devia quedar del castell, als 

veïns per tal de reconstruir les cases. El títol de Marquesat de Gironella passaria més 

tard a mans dels Calvo-Encalada i els Febrer. Posteriorment, les restes del castell es 

reaprofitaren i es reutilitzà, durant un temps va ser rectoria i finalment casa consistori-

al.  
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A partir de mig segle XIX amb l’inici del procés d’industrialització a peu del riu Llobre-

gat el municipi experimentà una ràpida recuperació dels efectes de les guerres carli-

nes. Aquest procés es va materialitzar amb la construcció i posada en funcionament 

de diferents fàbriques i colònies,  Cal Metre (1860), Cal Bassacs (1861), Viladomiu Vell 

(1868) i Viladomiu Nou (1880). Les colònies i fàbriques tèxtils van suposar un augment 

progressiu i ràpid del nombre d’habitants, fet que fa afavorir i immediat creixement i 

desenvolupament urbanístic del poble, especialment amb el naixement d’un nou barri 

a la zona de la carretera, a l’altra banda del riu. En paral·lel el nucli antic també va 

anar creixent i experimentant la reconstrucció d’habitatges, així com un destacat aug-

ment de cases de nova construcció. La zona de la carretera s’anà consolidant, afavori-

da també per la construcció i posada en funcionament del tren de Manresa a Guardiola 

de Berguedà.  

La població va continuar creixent fins el 1970, experimentant una aturada i retrocés a 

partir d’aquí, sobretot degut a la crisi del tèxtil.  

 

3.3.- L’escut 
 

L’escut oficial de Gironella fou aprovat per acord del 

Ple de l’Ajuntament del 2 de març de 1986, un cop 

emès dictamen favorable per part de la secció Històri-

co-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. La 

resolució definitiva va ser aprovada pel govern de la 

Generalitat el 3 d’abril de 1986 i fou publicada en el 

DOGC número 688 de 21 de maig de 1986. Segons 

consta a la mateixa resolució, la descripció de l’escut 

és la següent: 

 

Escut caironat: d’or, un sautor ple de gules acompa-

nyat de 3 pinyes de sinople ben ordenades. Per tim-

bre, una corona de marquès.  

 

L’Ajuntament de Gironella també disposa de bandera oficial, aprovada pel Ple de 

l’Ajuntament de 6 de març de 2006, després que la Secció Històrico-arqueològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans emetés dictamen favorable en data 13 de desembre de 

2005, i posterior aprovació per resolució del Govern de la Generalitat, de 26 de maig 

de 2006 i publicació al DOGC 4660, de 22 de juny de 2006. Es tracta d’una bandera 
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apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, 

groga, amb una aspa vermella de braços de gruix 

5/36 de l’alçària del drap, amb les tres pinyes verd 

fosc de l’escut posades amb la tija a dalt, cadascu-

na d’alçària ¼ de la del drap i amplària 1/9 de la 

llargària del mateix drap, les dels costats equidis-

tants de les vores superior i inferior i posades a 1/9 de les de l'asta i del vol respecti-

vament, i la de baix centrada i posada a 1/16 de la vora inferior.  

 

 

 

 

 

 

4.- ANÀLISI PATRIMONI CULTURAL 

 

4.1.- Elements fitxats 

 

El present treball ha permès fitxar un total de 205 elements que formen part del conjunt 

patrimonial del municipi.  

 

4.1.1.- Anàlisi de la informació recollida a les fitxes 

 

 

 

Immoble: 

132 

Moble: 

37 

Documental: 

8 

Immaterial: 

24 

Natural: 4 

Tipologia general del patrimoni de Gironella en 

nombre d'elements fitxats 



27 

Com es pot observar a la gràfica superior, en el terme municipal de Gironella hi ha un 

clar predomini del patrimoni immoble, amb un 64% que es correspon a 132 elements, 

dels quals els subgrups més rellevant és el d’edifici amb 55 elements, seguit pels ele-

ments arquitectònics que compta amb 36 elements fixats. En menor percentatge tro-

bem el patrimoni documental amb un 4% i el patrimoni natural amb un 2% respecte del 

total d’elements fitxats, en concret amb 8 elements i 4 elements fixats respectivament 

65% 

18% 

3% 12% 

2% 

Tipologies generals del patrimoni 
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4.1.2.- Patrimoni immoble 

 

 

 

Com s’ha comentat, el grup de patrimoni immoble és el que presenta un nombre més 

elevat d’elements fitxats. En aquest sentit el total d’elements és de 132, dels quals els 

edificis en són la tipologia específica amb més entrades. Aquesta característica es deu 

al fet que el municipi està conformat per un percentatge elevat de l’extensió del terme 

que és zona urbana, la qual a més està conformada per diferents nuclis urbans; tan-

mateix també inclou un nombre de masies que es localitzen a l’entorn dels nuclis de 

població. Pel que fa a conjunts arquitectònics encara que no és un nombre molt elevat, 

en concret 15 elements, cal deixar constància de que es tracta d’elements molt signifi-

catius; entre els quals destacar els nuclis de les quatre antigues colònies tèxtils.  

Dins aquesta tipologia esmentar que hi ha un nombre important d’elements arquitectò-

nics, de fet constitueix la segona tipologia en nombre d’elements fixats; compta un 

ampli conjunt d’elements vinculats a les colònies, o més concretament a les fàbriques 

tèxtils, com són les xemeneies, les rescloses i canals, junt amb altres elements. 

Aquests elements relacionats amb la indústria tèxtil esdevenen el reflex de la principal 

activitat econòmica del municipi de fet ja des de finals del segle XIX, però sobretot du-

rant gran part del segle XX. 

Pel que fa a l’obra civil, ens trobem davant d’una tipologia que inclou un nombre des-

tacat d’elements, entre els quals s’inclou un nombre remarcable de ponts, ja que ens 

trobem en un municipi en el que el riu Llobregat, que creua el terme municipal de nord 

i sud, formant part de la imatge i de la identitat del poble ha condicionat la circulació 

dins el terme. 

 

55 

16 

36 

9 

17 

Edifici Conjunt

arquitectònic

Element

arquitectònic

Jaciment

arqueològic

Obra civil

Patrimoni immoble 
nombre d'elements per tipologia específica 
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4.1.3.- Patrimoni moble 

El grup d’elements mobles està format per un total de 37 registres. Dels quals el nom-

bre més important correspon als elements urbans, amb un total de 21 entrades; es 

tracta d’un conjunt en el que destaca en primer terme el nombre de fonts i en segon 

lloc els elements commemoratius o monuments, junt amb altres registres. En relació 

als objectes i les col·leccions, amb 8 entrades en cada cas, cal fer esment un conjunt 

d’objectes i col·leccions que formen part del patrimoni religiós de les esglésies, d’altra 

banda, també és destacable algunes entrades corresponents a registres de 

col·leccions privades, tot i que també hi ha entrades referides elements públics (com 

les Gegants, una caixa de pedra, el vestuari del Ball de l’Almorratxa, o el fons de mate-

rial arqueològic al Museu Comarcal de Berga i la col·lecció de pintura ràpida de 

l’Ajuntament. 

4.1.4.- Patrimoni documental 

20 

9 9 

Element urbà Objecte Col·lecció

Patrimoni moble 
nombre d'elements per tipologia específica 
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El recull d’entrades del patrimoni documental està conformat per un total de8 ele-

ments, amb 5 registres de fons documental i 3 de fons d’imatges. És una tipologia que 

tot i no comptar amb moltes entrades, ja que són categories amb les que s’ha de 

comptar amb una àmplia col·laboració per part de les institucions i dels particulars per 

tal que posin en coneixement aquells fons que moltes vegades resten desconeguts o 

dels quals és difícil tenir-hi accés. Com a fons documentals es compta amb l’Arxiu mu-

nicipal, és un arxiu ben conservat i que es manté organitzat seguint les pautes marca-

des per l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona; es tracta a més, d’un fons 

documental molt destacable comptant amb interessants lligalls i documents del segle 

XIV i XVI, entre altres. Pel que fa a l’Arxiu Diocesà de Solsona, hi ha custodiada es-

sencialment la documentació de la parròquia de Santa Eulàlia, conservant un nombre 

important de llibres sagramentals junt amb altre documentació.  

En els fons d’imatges trobem arxius de titularitat privada, dos dels quals oberts a con-

sulta, són els casos del fons fotogràfic de l’Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Bergue-

dà i el fons fotogràfic Luigi.  

 

4.1.5.- Patrimoni immaterial 

 

3 3 

Fons d'imatges Fons documental Fons bibliogràfic

Patrimoni documental 
nombre d'elements per tipologia específica 
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Com es pot observar al gràfic, els elements que conformen l’apartat de patrimoni im-

material, està format per un total de 24 elements, dels quals 12 es corresponen a ma-

nifestacions festives, 2 elements de tècnica artesanal, 4 de tradició oral i 6 de música i 

dansa. Encara que no es tracta d’un nombre molt elevat de registres, si que posa en 

relleu la significació que té aquesta tipologia en el municipi. Especialment pel que es 

tracta del subgrup de manifestacions festives, que exemplifica una conservació de  les 

mostres festives del municipi, mantenint actives les diferents festivitats de cadascun 

dels nuclis del municipi a més d’alguns aplecs. La festa més representativa del munici-

pi i que té més nomenada és la Festa del Major, durant la qual es desenvolupen al-

guns dels actes com el Festival de Dansa Folklòrica o el Ball de l’Almorratxa, que es-

deven actes centrals de la festa, i els quals també compten al seu registre específic.  

És interessant la presència de dues tècniques artesanal al municipi, essent dos regis-

tres totalment divergents i corresponents d’una banda al blat de moro escairat, element 

que a més de la tradició de conrear, escairar i cuinar-lo a passar a esdevenir un dels 

eixos centrals en una de les manifestacions festives, la Fira de la Puríssima; d’altra 

banda, també hi ha la tècnica de construcció de rellotges, esdevenint testimoni d’un 

ofici que a finals del segle XVIII i inicis del XIX va suposar la creació d’un seguit de 

rellotges de caixa, actualment conservats sobretot en fons de museus i 

col·leccionistes.  

Pel que fa a la tradició oral, es tracta de quatre llegendes vinculades al municipi. 

4.1.6.- Patrimoni natural 

12 

2 

4 

6 

1 

Manifestació

festiva

Tècnica

artesanal

Tradició oral Música i dansa Costumari

Patrimoni immaterial 
nombre d'elements per tipologia específica 
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La tipologia de patrimoni natural compta amb un reduït nombre d’elements fitxats, 4 

registres, dos dins el subgrup de zona d’interès i dos com espècimen botànic, fet que 

podria portar a ser considerat com una tipologia poc representativa del municipi. No 

per això el conjunt del patrimoni natural és de menor valor, tot al contrari ja que ens 

trobem davant d’un municipi on la presència d’un d’aquests elements, el riu Llobregat, 

ha marcat el desenvolupament històric, econòmic i social del municipi, especialment a 

partir de la implantació de les fàbriques tèxtils a peu del riu Llobregat.  

Cal afegir, a més, que el riu i tot el seu entorn immediat constitueixen una àrea d’una 

riquesa biològica molt important, a part de les aigües del riu, cal referir-se al bosc de 

ribera del seu entorn en el que s’hi localitzen una biodiversitat d’espècies de flora i 

fauna de gran valor.  

 

4.2.- Elements no fitxats 

 

Tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat de la metodologia emprada, l’elaboració del 

mapa suposa la localització i identificació d’un conjunt d’elements que no es fitxen per 

determinades causes, com ser considerats poc significatius, amb poc valor històric, 

elements desapareguts, o elements que inicialment havien estat inclosos però que 

després s’ha confirmat que es troben fora del terme municipal, entre altres possibili-

tats. S’aporta un llistat per tal de deixar constància de la seva existència, ja que tot i no 

haver estat fitxats formen part del conjunt patrimonial del municipi. Cal afegir, a més, 

que el terme municipal compta amb molts altres elements susceptibles de ser fitxats o, 

com a mínim, de ser tinguts en compte dins d’aquest apartat, ja que és normal que no 

es pugui detectar la totalitat dels elements. Per això s’insisteix en què el Mapa és una 

eina oberta, no només per aquells elements no detectats, sinó també perquè poden 

2 2 

Zona d'interès Espècimen botànic

Patrimoni natural 
nombre d'elements per tipologia específica 
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donar-se circumstàncies diverses que comportin una ampliació del mapa, a partir de la 

localització o identificació de nous elements i de canvis de criteri o de valoració d’uns 

determinats elements que faci que posteriorment siguin inclosos. 

Tal com marca el plec de condicions, en tot moment s’ha procurat incloure el màxim 

nombre possible de dades en una mateixa fitxa, especialment en les masies i els seus 

annexes, com és el cas de pous o altres elements, dels quals s’ha inclòs la informació 

o la referència a la mateixa fitxa de l’immoble.

4.2.1.- Entitats i associacions 

Aquest apartat s’aporta perquè són elements que no es fitxen d’acord amb les direc-

trius que marca el plec de condicions del Mapa, però sí que es poden adjuntar en la 

memòria ja que es pot tractar d’entitats o associacions vinculades al món patrimonial o 

cultural del municipi.  

En el cas de Gironella, es tracta d’un municipi amb una llarga tradició associativa, que 

han contribuït a la dinamització del municipi en cadascun dels seus àmbits de treball. 

Actualment al consistori consten les següents entitats registrades: 

Comerç: 

Associació de Comerciants de Gironella 

Cultura: 

La Berguedana de Thrash 
Associació Centre Cultural Al Huda 
Coral Estel 
Coral Infantil Les Veus de Gironella 
Colla Gegantera Gironella – Viladomiu Nou 
Grallers Viladomiu Nou – Grup de Grallers Miu Miu 9 
Grup de Teatre la Gresca 
Grup Vocal V9 
Educació: 
AMPA Escola Gironella 
AMPA Escola Sant Marc Cal Bassacs 
AMPA Estel Gironella-Bassacs 
AMPA FEDAC Gironella 
AMPA IES Pere Fontdevila 
Associació del despertar interior 

Esport: 

Centre Alpí Gironella 
Club Atletisme Gironella 
Club Patí Berguedà 
Club Volei Gironella 
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Club Bàsquet Viladomiu 
Club de Tennis Gironella 
Club Futbol Atlètic Gironella 
Club Petanca Gironella 
Club Petanca Viladomiu Nou 
Escuderia Gironella 
Esport Ciclista Gironella 
Penya Blaugrana Gironella 
Societat de Pescadors del Baix Berguedà 
Unió Ocellaire de Gironella 
Associació Volei Gironella 
 
Joves: 

Agrupament Escolta i Guia Sebastià Montraveta  
Assemblea de Joves de Gironella (AJG) 
Joventut Nacionalista de Catalunya 
 
Social: 

Arada 
Associació de gent gran Gerundella 
Bombers voluntaris de Gironella 
Càrites parroquial Gironella 
Creu Roja Berguedà 
Mans Unides Gironella 
 
Veïnal: 

AAVV Barri de l’Església 
AAVV Cal Bassacs 
AAVV Cal Blau 
AAVV Cap del Pla 
AAVV Font dels Torracs 
AAVV Viladomiu Vell 
AAVV Viladomiu Nou 
Associació de propietaris de la urbanització de Cal Ramons de Gironella 
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5.- DIAGNOSI DEL PATRIMONI 

5.1.- Estat legal del Patrimoni 

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núme-

ro 1.807, 11 d’octubre de 1993) “s’estableixen tres categories de protecció, comunes a 

béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d’interès nacional, els béns 

catalogats i la resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural definit 

per l’article 1.” Respecte de les dues primeres categories, conegudes també amb les 

corresponents abreviatures (BCIN=Bé Cultural d’Interès Nacional; BCIL=Bé Cultural 

d’Interès Local, específic de béns immobles catalogats), la legislació estableix els pro-

cediments de declaració per a cada categoria. 

La categoria de BCIN es correspon a la de BIC (= Bé d’Interès Cultural) establerta a la 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. En aquest sentit, es con-

sideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben emparats en el Decret de 

22 d’abril de 1949 (també conegut com “decret dels castells”), decret que concretava 

que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, resten sota la 

protecció de l’Estat, adoptant tots ells la figura de Bé d’Interès Cultural. Seguint aques-

ta directriu es va elaborar un inventari previ i l’any 1968 es va realitzar un nou inventari 

en el qual es van incloure un nombre molt elevat d’elements. Als anys 80 del segle XX, 

la Generalitat va refer la llista dels béns catalans inclosos en el llistat, el Ministeri la va 

acceptar i es van donar d’alta 1.501 registres inclosos en la nova relació de BIC (BCIN 

a Catalunya a partir de la Llei 9/1993). 

Relació d’elements protegits: 

En relació a elements immobles. Elements protegits per normativa general: 

Hi ha un element protegit per la categoria Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): 

- Castell de Gironella, BCIN, R.I-54-5488, núm. registre 896-MH

Elements protegits per normativa local: 

Pel que fa a la ca-tegoria BCIL d’acord amb la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural 

Català, “els béns inte-
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grants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no complei-

xin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han de ser inclosos en 

el Catàleg del Patrimoni Cultural Català”. Els elements actualment catalogats com a 

BCIL són els següents: 

- Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, BCIL, 3735-I, 04/04/2011

- Sant Marc de Cal Bassacs, BCIL núm. 1652-I, 09/07/2008

- Santa Eulàlia (església nova), BCIL, núm. 13-I, 06/05/2003

Altres elements protegits 

-En relació al patrimoni eclesiàstic la Llei 9/1993 estableix que “1.-L’Església catòlica,

com a titular d’una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la

protecció, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de

col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. 2.-Una comissió

mixta entre l’Administració de la Generalitat i l’Església catòlica ha d’establir el marc de

col·laboració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el seguiment. 3.-

Reglamentàriament s’ha de determinar, si s’escau, la col·laboració amb l’Administració

local.” En aquest sentit els objectes religiosos de més interès patrimonial del conjunt

de béns mobles inclosos en les fitxes formen part del fons de la parròquia. A més, a

més, el conjunt d’esglésies que existeixen al municipi poden comptar amb altres ele-

ments d’interès i vàlua, en concret a l’església nova de Santa Eulàlia es custòdia una

Santa Eulàlia de la Baells, del 1872 obra de Joan Selga, però que no s’ha inclòs pel fet

de no ser del municipi.

-El patrimoni arqueològic es defineix a la Llei 9/1993 com “Els béns mobles i immobles

de caràcter històric per a l’estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica inte-

gren el patrimoni arqueològic català. També l’integren els elements geològics i paleon-

tològics relacionats amb l’ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.”, en la

mateixa Llei s’hi defineixen els espais de protecció arqueològica (Art. 49), coneguts

també com EPA, els quals a més també es regulen a través de la Llei d’Urbanisme

Català 2/2002 (art. 9.3 i 34.5). Considerant com espais de protecció arqueològica els

llocs que no han estat declarats d’interès nacional però en els quals, per antecedents

històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques i pale-

ontològiques, els determina per resolució el Conseller de Cultura. En aquest cas, el

municipi compta amb alguns jaciment inclosos en l’IPAC (Balma dels Ossos del Clot

del Llop, Sant Marc de Cal Bassacs, Santa Eulàlia (església vella), Talaia, Pont del
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Diable de Cal Bassacs, Cal Cortadera, Forn de Cal Bassacs o de Sant Marc, Plaça de 

l’església de Gironella, Torre i Castell de Gironella). De fet, l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC), s’estructura a partir de la realització 

de les anomenades Cartes arqueològiques, que s’elaboren per comarques. L’inventari 

s’inicià a  finals del 1982 i inclou la informació sobre els jaciments arqueològics cone-

guts (i ja esmentats) i també incorpora, des del 2001, els jaciments paleontològics i els 

llocs que han estat objecte d’intervencions arqueològiques que han donat resultats 

negatius. En el cas de Gironella, no recull cap jaciment paleontològic.  

 

- Els béns mobles que formen part del Patrimoni Cultural Català són aquells que es 

troben a museus, els procedents d’intervencions arqueològiques i els que tenen unes 

característiques artístiques singulars. Els museus són els encarregats de la seva cus-

tòdia i conservació, i els han de tenir catalogats i documentats.  En aquest apartat es 

pot incloure el fons del material provinent del municipi que està dipositat al fons del 

Museu Comarcal de Berga, tot i que encara resta pendent de catalogació definitiva.  

 

-En relació al Patrimoni documental hem de fer esment a que la documentació conser-

vada a arxius i que té més de 100 anys està protegida per la Llei 10/2001, de 13 de 

juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya. En aquest sentit s’ha fitxat l’Arxiu Municipal 

de Gironella i el fons documental corresponent a la parròquia de Santa Eulàlia de Gir-

nella que hi ha a l’Arxiu del Bisbat de Solsona. 

 

-Els camins ramaders són un bé de domini públic i de titularitat autonòmica, i són inali-

enables, imprescriptibles i inembargables; estan protegits per la Llei 3/1995, de 23 de 

març, de vies pecuàries. La llei diu que "se entiende por vías pecuarias las rutas o iti-

nerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ga-

nadero."(art.12). La llei contempla usos complementaris dels camins ramaders com el 

passeig, la pràctica de senderisme, i altres, sempre respectant la prioritat del trànsit 

ramader. El municipi de Gironella no compta amb camins inclosos dins el registre de la 

Generalitat, però sí que disposa un camí, l’actual sender GR-1, que ressegueix trams 

d’antics camins ramaders, segons es desprèn de l’inventari fet pel Grup de Defensa de 

la Natura del Berguedà l’any 2007. A més, el municipi de Gironella compta amb gran 

part del traçat de l’antic camí de la sal o de Cardona. 
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5.2.- Intervencions sobre el patrimoni 

 

En aquest apartat s’hi inclouen esquemàticament el tipus intervencions més rellevants 

que s’han dut a terme sobre el patrimoni cultural dels elements més rellevants del mu-

nicipi. 

-Sant Marc de Cal Bassacs: actuacions d’intervenció arqueològica, tant a l’interior de 

l’església com a l’exterior i als seus entorns immediats, restauració-consolidació de 

l’edifici. 

-Santa Eulàlia de Gironella (església vella): campanya d’excavació arqueològica 

acompanyat de l’estudi històrico-arquitectònic, obres de restauració arquitectònica i 

adequació com espai cultural. 

-Santa Eulàlia de Gironella (església nova): obres de restauració arquitectònica. 

-Castell de Gironella: seguiment arqueològic del tram de muralla del camí de Cal Me-

tre, restauració i consolidació del mateix tram. 

-Torre de l’Amo de Viladomiu Nou: obres de restauració i adequació de l’edifici com a 

equipament cultural. 

 

5.3.- Equipaments i activitats patrimonials 

Gironella compta amb alguns equipaments, infraestructures i activitats vinculades al 

patrimoni. Podem fer menció als següents: 

 

Equipaments municipals: 
 

- Església Vella de Santa Eulàlia: espai cultural polivalent en ús, s’hi realitzen 
activitats i actes que formen part de l’agenda cultural anual o del programa 
de determinades festes, a més d’ activitats puntuals. 

- Arxiu històric municipal Josep Busquets: una de les plantes de l’edifici cus-
tòdia el fons de l’arxiu històric. 

- Local del Blat: equipament polivalent en ús, actualment està projectada 
l’adequació per a usos culturals (teatre, concerts, etc.).  

- Sala de Cultura: espai cultural polivalent, amb sala per a reunions, xerra-
des, conferències,.. i una sala annex emprada sobretot per a exposicions. 

- Biblioteca de Gironella: equipament de biblioteca i espai cultural 
- Espai Sant Tomàs: espai polivalent, acull part de l’arxiu municipal, sobretot 

la part més administrativa. 
- Torre de l'Amo de Viladomiu Nou: equipament cultural visitable, també acull 

activitats culturals. 
- Sala de Lectura (Biblioteca) Ajuntament En ús 
- Antigues escoles Viladomiu Nou: usos diversos per part de l’associació de 

veïns.  
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- Espai escènic polivalent – antic teatre (Viladomiu nou): actualment està en 
projecte.  

- Casal de la Gent Gran: espai social destinat a la gent gran però que acull 
diversitat d’activitat, algunes de culturals. 

- Edifici del Cau: utilitzat per l’Agrupament Escoltes i Guies Sebastià Montra-
veta. 

 
Espais culturals privats: 
 

- Casa Pairal Teixidor Bassacs: espai visitable prèvia concertació de visita, 
exposició de la col·lecció particular. 

- La farmàcia Homs: espai visitable prèvia concertació de visita, es va restau-
rar l’establiment antic i la col·lecció particular que hi ha exposada. 

- La Font del Balç: no és del terme municipal de Gironella, però la proximitat 
al nucli afavoreix que des de l’ajuntament sigui un entorn en el que s’hi du-
en a terme algunes activitats culturals, o en col·laboració.  

Altres espais o equipaments: 
- Les roques del riu (espai públic): entorn natural al peu del riu Llobregat i del 

pont vell emprat com escenari de l’escenificació de l’Onze de setembre i Gi-

ronella. 

- Plaça de l'estació: espai i plaça pública que entre altres acull algunes activi-

tats culturals i festives. 

- Alguns parcs i zones d’esbarjo d’interès: Font de l’Ermita, Mirador de Cap 

del Pla, parc-camí del riu de Gironella, plaça de Cal Bassacs, plaça Dr. 

Amengou (Raco d’en Paco), passeig de la Colònia Viladomiu Nou, passeig 

de la Colònia de Viladomiu Vell, Jardins de l’Escola Pública Gironella. 

- Sender GR-1 

- PR C-144: Ruta de les Colònies 

- Ruta per el casc antic a través de plafons explicatius amb suport de codis 

QR. 
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