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1. AGRAÏMENTS 
 

Aquest treball ha estat fet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torruella que hi ha posat tots els mitjans 
humans i tècnics disponibles a la meva disposició. A més a més he comptat amb la 
col·laboració desinteressada i constant d'algunes persones que han dedicat matins i tardes del 
seu temps, donant suport a les tasques informatives i que han fet que la feina fos molt més 
fàcil i agraïda. M'agradaria destacar especialment a la Carme Peix, del Grup de recuperació de 
patrimoni històric i cultural de Sant Martí, al Sr. Ramon Cases, per la seva inestimable 
informació sobre l'evolució urbanística de Sant Joan i les estones que ha dedicat a voltar per la 
població amb mi. També a la Sra. Concepció Pla per la seva generositat i la seva disposició a 
acompanyar-me fins on calgués, així com les seves informacions sobre Sant Martí, i també al 
Sr. Jaume Rovira, alcalde pedani de Sant Martí, pel seu ampli coneixement sobre el territori, i 
molt especialment al Sr. Àngel Muntané, per voler compartir els seus records amb mi. També 
fer especial menció a la bona disposició de les gents de l'entitat de La Verbena, i de forma 
general a totes aquelles persones que han volgut participar dedicant-me una estona del seu 
temps. Igualment haig de tenir present l'equip de Naturgest, empresa realitzadora de 
l'Auditoria Medioambiental del terme, que ha posat totes les seves dades sobre patrimoni 
natural a la meva disposició. 

 
 
 
2. OBJECTIUS DEL TREBALL 
 
 

Aquest inventari ha estat realitzat per l'empresa ARQUEOCIÈNCIA SERVEIS 
CULTURALS, SL, per encàrrec de l'Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, a petició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. El motiu del treball va ser 
l'interès que des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan es va tenir per 
conèixer més a fons el Patrimoni Cultural del terme. Partint de la base de què l'Ajuntament de 
Sant Joan estava realitzant la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, es va creure oportú 
comptar amb una bona base informativa sobre quins eren els elements d'interès cultural del 
terme i en quin estat de conservació es trobaven, de cara ha integrar aquesta informació dins 
del nou Pla General. Aquesta idea va moure a la regidoria de cultura a dirigir-se a la Diputació 
de Barcelona a fi de poder tenir un inventari del patrimoni cultural actualitzat. 
 
Partint d'aquesta premissa, els contactes amb l'equip realitzador de la Revisió de Pla General, 
(Jornet-Llop-Paster S.C.P.) dirigit per Sebastià Jornet han estat continus i de mútua 
col·laboració.  
 
Igualment han estat continus els contactes amb els membres de l'empresa Naturgest, 
realitzadors dels estudis medioambientals del terme, amb els quals s'ha comptat a l'hora 
d'inventariar el patrimoni natural, a fi de coordinar la seva informació amb la meva. 
 
Tota la informació recopilada dins l'inventari serà processada a petició de l'Ajuntament de 
Sant Joan dins d'un sistema de gestió d'informació (G.I.S.) que està sent elaborat en aquests 
moments, a fi de ser gestionada de manera útil i concisa. 
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Tenint en compte l'amplitud del concepte de Patrimoni Cultural, així com el fet de què estem 
parlant d'un terme municipal ubicat al bell mig del Pla de Bages, que ha estat sotmès a una 
sèrie de canvis molt intensos i profunds durant les últimes dècades que han conformat la seva 
fisonomia actual, cal conèixer primer quina ha estat la seva evolució històrica, territorial i 
humana per entendre l'estat i la situació del seu patrimoni cultural. 

 
 
 
3. MARC D'INTERVENCIÓ 
  
  
 3.1. El medi físic 
 

 
El terme actual de Sant Joan de Vilatorrada es troba dintre de la conca d'erosió anomenada Pla 
de Bages, afaiçonada per l'acció de la xarxa fluvial. Ocupa un total de 16,25 km2 i termeneja 
amb Manresa, Fonollosa, Callús, Santpedor i Sant Fruitós de Bages. L'erosió dels materials 
com a conseqüència de l'aigua ha determinat uns relleus suaus a la seva part central i al sector 
oriental - entre els 200 i 300 metres- contraposats a una sèrie d'elevacions del terreny en forma 
de "cuestas" en el sector de ponent i per sobre dels 300 metres. Aquestes oscil·lacions són de 
nord a sud: costa Jaumeandreu, de cal Pla, de Cal Carné, de Montconill, de Can Canals i 
Collbaix (543 m.). Aquest darrer és l'accident geogràfic més sobresortint. Resultat de l'erosió 
diferencial, les elevacions del terreny són relleus testimonis que ha perdurat gràcies a les 
masses de conglomerats (pinyolenc) que trobem dalt dels turons. Aquests materials, 
provinents d'antics dipòsits fluvials i transportats més endins del mar eocènic a causa de la 
seva duresa, no han permès l'erosió fluvial posterior. Per altra banda, la resta de materials que 
trobem són entre d'altres: gresos, margues roges, argiles margoses i petites porcions de guixos. 
Els estrats són quasi horitzontals. Estructuralment formen un relleu que s'anomena 
subestructural. L'acció erosiva última corre a càrrec de les rieres que corren pels vessants de 
les "cuestas", molt abundoses i que han anat excavant petits canals en els vessants fins el riu 
Cardener. (COMAS, 1988) 
 
El sector central i oriental també presenta petites altituds - molt més petites que les anteriors- 
com a conseqüència de l'acció fluvial que ha anat formant terrasses. Dins del municipi podem 
observar els dos turons residuals capçats per la terrassa de 90 metres darrera de Sant Joan, la 
de 15 metres al Pla dels Vinyats i els Plans de Sant Martí de Torruella, aprofitada intensament 
pel conreu, i la de 10 metres que ha servit per l'assentament del poble de Sant Joan de 
Vilatorrada. (COMAS, 1988) 
 
La importància de la xarxa hidrogràfica ve marcada pel pas del riu Cardener, que seguint una 
direcció nord-sud, travessa el terme. El segueixen en importància les rieres de les Feixes (o de 
Vallverd), al marge esquerra i que serveix pel límit amb Callús; la de la Portella, al marge 
dret; i sobretot i també la marge dret, la riera de Fonollosa que neix a Castelltallat i té el seu 
aiguabarreig davant del Pla dels Vinyats, tallant el Collbaix i el Montconill. (COMAS, 1988) 
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A més, es pot constatar l'existència d'una colla de torrents de cabal irregular. Entre d'altres 
destaquen: al marge esquerre el torrent de Joncadella, el del Mollet el de les Torres, i  al 
marge dret el torrent de Cal Llebrer, el de cal Mingo, el de Cal Daques, el del Llobet i el del 
Canigó. Aquests dos últims dintre del casc urbà de Sant Joan.  
 
Climàticament la zona pertany al clima mediterrani de muntanya mitjana continental, 
caracteritzat per una pluviossitat escassa- entre 500 i 600 mil·lilitres anuals- i una oscil·lació 
tèrmica anual forta. Aquest fet i els trets topogràfics (obagues i solelles) i geològics, 
determinen les característiques vegetals. Malgrat tot, de tots els factors que condicionen el 
paisatge, ha estat l'acció antròpica de l'home al llarg dels segles la més determinant.  
 
Si bé en la vegetació del lloc predominava l'alzina carrasca, l'home ha anat tallant els  boscos 
de les parts baixes a fi d'ampliar els camps de conreu. A finals del segle XIX es va arribar al 
màxim de l'explotació agrària a costa del bosc aprofitant tot el territori, inclús els relleus 
elevats, a fi de plantar vinya. Hom pot observar per tot el terme fins al cap damunt del 
Collbaix i les "Cuestas" restes dels antics bancals i feixes de vinya. Tots aquests factors 
demostren l'existència d'una explotació agrícola molt intensa al llarg dels segles de tot el 
territori. A això hem d'afegir l'acció dels incendis forestals dels últims anys: Collbaix al 1973, 
Serrats del marge esquerre del Cardener al 1994, l'augment de la superfície urbana causada 
per l'increment de la població ,especialment al municipi de Sant Joan, i la necessitat de sòl 
industrial que a provocat el naixement de polígons industrials i l'extracció d'àrids. Tot això fa 
que el paisatge es trobi profundament transformat i humanitzat, i la pràcticament total 
desaparició del bosc originari d'alzina que ha estat substituït en poques zones encara boscoses 
per pi blanc i pinassa. A tocar dels corrents d'aigua encara es pot trobar vegetació de ribera, 
que també ha sofert intensament l'acció de l'home: establiment d'horts, camins, plantacions de 
pollancres, graveres etc.. (COMAS, 1988) 
 
3.2. Nuclis de poblament 
 
El terme de Sant Joan de Vilatorrada és format per dos nuclis de poblament: el municipi de 
Sant Joan de Vilatorrada i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torruella. 
 
Sant Joan de Vilatorrada neix, independentment dels antecedents d'ocupació romana, a partir 
del segle XI a redós de la protecció que oferia la parròquia de Sant Joan i alguna possible resta 
de fortificació prop del mas Vilatorrada. Fins al segle XIX va ser un petit nucli dispers format 
per uns quants masos (Vilatorrada, Sant Joan, Llobet, Can Canals Vell i Falquer) que es 
repartien les terres de conreu del marge esquerre del riu Cardener. L'expansió de la vinya i la 
implantació de les fàbriques tèxtils fa néixer alguns grups de cases més petites dins d'aquest 
àmbit que s'agrupen en tres àmbits: el Raval dels Jueus (actual carrer muntanya), un petit nucli 
nascut vora les fàbriques tèxtils (carrer del Riu, Sant Pere, Sant Joan etc..) que conformen el 
nucli antic de l'actual poble. A aquests primers projectes de carrers es suma el carrer Burés, 
nascut com a iniciativa d'un dels amos de les fàbriques. I finalment un altre petit nucli de cases 
en direcció a migdia, seguint la línia de l'antiga carretera de Manresa a Callús i que serà 
conegut com el Raval Vell. Aquests tres petits nuclis van anar creixent fins a unificar-se 
seguint la línia del camí de Manresa a Callús (actual carrer Manresa i carrer Major) i creant la 
primera xarxa urbana. La construcció de la nova església el 1908 vora el carrer Major i el nou 
nucli urbà acabà de donar-li entitat. El segon impuls constructiu va tenir lloc a partir dels anys 
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cinquanta amb la segona onada immigratòria que va fer créixer el nucli des del carrer Major 
en direcció a ponent fins a les Costes.  
 
Sant Martí de Torruella pren identitat al segle XI sota la protecció de la parròquia de Sant 
Martí i es configura com un territori dispers ocupat per un grup de masies que es reparteixen 
els conreus. Fins a principis del segle XIX va ser la parròquia amb més entitat i major nombre 
de població i de cases ocupades. A diferència de Sant Joan, la presència parroquial no va 
aconseguir mai aglutinar un nombre de cases importants al seu redós, mantenint-se fins a 
l'actualitat com un nucli dispers.  
 
A l'Edat Mitjana el terme comptava amb una altra parròquia d'igual importància i 
transcendència, la de Joncadella, de la qual depenien un bon nombre de masies. Quan aquesta 
va perdre la categoria passant a ser solament santuari les masies van quedar integrades al grup 
de les de Sant Martí.  
 
Aquesta realitat li va fer guanyar la preponderància política i econòmica del terme, de tal 
manera que el municipi es va formar al segle XIX amb el nom de Sant Martí de Torruella.     
 
El 1909 aquesta realitat ja havia canviat i encara que es mantingués el nom, l'ajuntament va 
passar a establir-se a Sant Joan per la nova realitat demogràfica. L'any 1981 el municipi va 
quedar consolidat definitivament com a Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Actualment la superfície total del municipi abasta 16’25 km2 repartits entre l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Sant Martí amb 11’6 km2 i el poble de Sant Joan de 
Vilatorrada que ocupa una superfície de 4’65 km2.  
 
 
3.3. La població 

 
Les primeres dades sobre la població del terme provenen del fogatge de 1378, el qual ens diu 
que hi havia 23 focs desglossats de la següent manera: Sant Joan de Vilatorrada i Sant Daniel 
de Palou, 5 focs; Joncadella, 6 focs; i Sant Martí de Torruella, 12 focs. El següent fogatge és 
el del 1553 i hi trobem un total de 14 focs, és a dir que la població devia estar formada per un 
total d'unes seixanta persones. (COMAS, 1988) 
 
Al segle XVII la població continua mantenint un ritme de creixement molt lent. Cal esperar al 
segle XVIII perquè la població comenci a créixer. El cens del 1787 dona un total de 212 
habitants, i Sant Martí continua sent en aquests moments el nucli més habitat i important de 
les tres parròquies històriques. (COMAS, 1988) 
 
A principis del segle XIX la població continuava oscil·lant sobre els 200 habitants. Hem 
d'esperar a mitjans de segle perquè la població augmenti considerablement. El cens de l'any 
1857 parla ja de 454 habitants. El fet més important que va motivar aquest creixement va ser 
la instal·lació de les tres fàbriques tèxtils dels industrials Borràs, Burés i Gallifa, a les quals 
van seguir les del Molinet i la fàbrica de Can Canals. Durant el segle XX, destaca la 
instal·lació de la fàbrica de pneumàtics Pirelli, la qual si bé situada fora del terme, va 
representar ocupació per molta gent del terme.(COMAS, 1988) 
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La causa del creixement demogràfic va ser, evidentment, l'arribada d'immigrants per ocupar 
els llocs de treballs que les noves indústries generaven. Aquesta és doncs, la constant de 
l'evolució humana del terme de Sant Joan. Es tracta d'una tendència que va iniciar-se a mitjans 
del segle XIX amb les primeres fàbriques i que va mantenir-se de forma constant fins a la 
dècada dels anys setanta, ja avançat el segle XX.  
 
L'origen de l'emigració també va anar variant amb el temps. Si bé al llarg del segle XIX i a 
principis del segle XX, l'origen d'aquests immigrats era bàsicament comarcal, especialment 
dels municipis de Rajadell, Fonollosa i Aguilar, a partir dels anys cinquanta els fluxos de 
població tindrien el seu origen a Andalusia i a altres zones de l'estat espanyol. Ja l'any 1965 el 
47% de la població de Sant Joan era nascuda fora de Catalunya. Aquesta situació es va 
mantenir fins l'any 1975 en que va baixar el saldo migratori a causa de la crisi. (COMAS, 
1988) 
 
Aquest fenomen immigratori és bàsic a l'hora d'entendre la composició, la personalitat i el 
tarannà humà de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
També ho és el fet de què tot aquest conjunt de població es va assentar principalment al 
municipi de Sant Joan que es va adquirir gran protagonisme humà, mentre que Sant Martí de 
Torruella romania amb un nombre de població estancada. 
 
Actualment la població de Sant Joan de Vilatorrada és de 9.489 habitats repartits entre    
 
 Sant Joan de Vilatorrada : 9.272 habitants 
 Sant Martí de Torruella 217 habitants 
 
El poblament del terme de Sant Joan de Vilatorrada també ha anat variant amb el temps. Al 
municipi de Sant Joan la resta més antiga que pot indicar la presència humana correspon a una 
ara romana, dedicada a la Deessa Diana, al costat del mas Sant Joan. Aquest fet fa suposar la 
presència d'un tipus de poblament dispers que no arribà a nucli compacte. Això ho pot acabar 
de confirmar l'aparició dels masos Vilatorrada i Vilaclara, documentats als segles IX i X, els 
quals, com els seus topònims indiquen, semblen fer referència a vil·les molt antigues. 
(COMAS, 1988) 
 
Arribada l'Edat Mitjana, el poblament s'organitza entorn de tres petites esglésies que oferien 
protecció. Són les tres parròquies històriques del terme: Sant Joan, Sant Martí i Joncadella. 
Totes tres es troben funcionant ja al segle XI amb un seguit de masos dispersos pel terme que 
conreen les terres dels voltants. En aquest temps es documenten ja els masos ( Odger (actual 
mas Els Casals), Torres de Bages, mas Vilella (actual mas Cornet), Vilaclara, el Soler, 
Vilatorrada i alguns més avui desapareguts. Al segle XII apareixen el mas Basora, Mollet, 
Cots, Falquer i al segle XVI el mas Canals, Feixes, Pla etc.. 
 
Aquest tipus de poblament dispers es mantindrà durant segles, pràcticament fins arribar al 
segle XVIII.  
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Amb la industrialització del segle XIX el panorama canvia radicalment. La instal·lació de les 
tres fàbriques a Sant Joan, vora el Cardener, va representar passar de la colla de masies 
disperses a una trama urbana incipient, que s'anirà consolidant al llarg del segle XIX. El poble 
s'anirà estenent al costat del riu aprofitant les terrasses naturals. La segona onada migratòria 
dels anys cinquanta i seixanta va consolidar aquest fet. 
 
Mentrestant, els altres dos nuclis històrics, Sant Martí i Joncadella, continuaran mantenint un 
poblament dispers de masies, perdent inclús aquest últim la categoria de parròquia.  
 
Avui, doncs, el municipi des del punt de vista del poblament representa un nucli urbà 
plenament consolidat, nascut a redós de les fàbriques tèxtils, i un nucli dispers: Sant Martí de 
Torruella.  
 
  
3.4. L'evolució econòmica 

 
L'agricultura ha estat sempre la principal activitat econòmica del terme, encapçalada pel 
cereal, en totes les seves formes i la vinya. Aquesta última mereix un capítol apart per la seva 
especial transcendència econòmica sobre tot a partir del segle XVIII, en què trobem una 
ampliació de la superfície dedicada a aquest conreu. Qualsevol terra considerada abans erma o 
de pasturatge, ara serà plantada de vinya, i es tallaran tots els boscos per dedicar-los a aquest 
conreu. Són nombrosos els contractes de rabassa morta que es troben, i són moltes les masies 
que neixen arran d'aquest cultiu. La importància econòmica de la vinya va ser extraordinària i 
es reflexa encara avui dia en el patrimoni cultural i en la memòria col·lectiva.  
 
Un altre tipus de conreu era el de l'olivera, que coexistia moltes vegades amb el cereal.  
 
També el regadiu ocupava bona part de l'extensió de les terres conreades. 
 
En quant a la indústria, poca importància tenia dins del terme fins el segle XIX, malgrat 
alguns molins documentats des de segles enrera vora el Cardener.  
 
Quant a altres activitats artesanals- cuireters, sabaters, sastres, ferrers etc.- poca incidència 
tenien, probablement per la proximitat dels nuclis a Manresa i la poca entitat poblacional, que 
els feia innecessaris. (COMAS, 1988) 

 
Cap al 1885 tres industrials manresans (Borràs, Burés i Gallifa) van instal·lar les seves 
fàbriques vora el riu Cardener, aprofitant una terrassa natural. També van ser aprofitats alguns 
molins riu amunt que van ser transformats en fàbriques tèxtils (El Molinet i Can Canals). 
Aquestes fàbriques van fer del tèxtil un dels grans motors de l'economia del terme, atraient 
una gran quantitat de població. 
 
Una altra de les indústries avui desaparegudes va ser la del Paper. Un antic molí, el de les 
Feixes, va ser transformat en fàbrica de paper d'estrassa i embalatge.  
 
A principis de segle, a més de totes aquestes el municipi comptava amb una altra fàbrica de 
paper normal, dues serralleries, un escorxador i una fàbrica de sabó. 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 7



 
Malgrat que fora del terme, però amb molta incidència laboral a Sant Joan, cal fer esment de 
la instal·lació al límit municipal de la fàbrica Pirelli fundada el 1918. 
 
Cap als anys seixanta es produeix una forta expansió industrial, que incideix en la formació de 
noves indústries, fenomen que influirà en el creixement espectacular del poble de Sant Joan. A 
més de fàbriques tèxtils, s'instal·len indústries alimentàries (bàsicament escorxadors), 
construcció, fusta, metal·lúrgia diversa, extracció d'àrids i químiques (sabons). (COMAS, 
1988) 
 
La crisi tèxtil de finals dels seixanta va afectar fortament aquestes indústries i al mercat 
laboral de Sant Joan, que va trobar sortida o bé en petites indústries o en empreses d'altres 
municipis. Actualment la mobilitat laboral dels habitants de Sant Joan és elevadíssima. 
 
El municipi disposa actualment d'una zona de sòl industrial al Pla dels Vinyats amb 8h. 
 
 

4. CRITERIS D'INTERVENCIÓ 
 

4.1.  Característiques del territori 
 

El terme de Sant Joan de Vilatorrada és, malgrat que a simple vista no ho sembli, un terme 
culturalment complex. Per tant, prèviament a l’inici d’establir uns criteris clars d’intervenció, 
es va optar per fer una exploració i un tempteig per intentar veure quins tipus de criteri 
s’havien d’aplicar a l’hora d’inventariar el patrimoni cultural. 

 
La primera impressió que s’extreu del territori és que es tracta d’un municipi que té com a eix 
vertebrador la presència del riu Cardener, principal eix de comunicacions i espina dorsal del 
terme que el divideix en dos parts. Al seu marge esquerre es troba la població de Sant Joan de 
Vilatorrada encabida entre el Collbaix, la riera de Fonollosa, i les Costes, amb greus 
problemes d’expansió urbanística. L’espai geogràfic es redueix bàsicament al perímetre urbà i 
a una petita prolongació als peus de la falda del Collbaix. Passada la riera de Fonollosa 
comença el límit de Sant Martí de Torruella que s’estén fins a Callús a través de l’antic camí 
de Manresa a Callús i que comunica quasi bé totes les masies de la zona. Al marge dret del riu 
Cardener i fins a Sant Fruitós de Bages i Santpedor s’estenen les planes de Sant Martí 
ocupades per masies i el petit nucli al voltant de la parròquia.  

 
La primera impressió, després confirmada, va ser que es tractava d’un municipi format per dos 
realitats històriques, geogràfiques, econòmiques i culturals molt diferents, unides per una 
qüestió política i administrativa. Per una banda el nucli urbà de Sant Joan de Vilatorrada, que 
malgrat el seu origen rural, devia la seva configuració actual i la seva realitat a la seva 
evolució industrial, i que comptava amb una població provinent en la seva majoria per 
immigrants dels anys cinquanta i seixanta. Aquest nucli urbà portava tot el pes demogràfic del 
terme amb un total de 9.272 habitants encabits en una superfície de 4,6 km2. Per una altra 
banda hi havia l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torruella que 
configurava quasi bé tot el terme municipal -11'6 km2- amb escàs pes demogràfic -217 
habitants- i que comptava amb una tipus d’habitat totalment dispers i una tradició històrica, 
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econòmica i cultural totalment diferent. La conseqüència era un municipi amb dues realitats 
ben diferents. Aquest fet ha estat la nota constant de tot el treball. 

 
4.2. Criteris d’intervenció 

 
El treball ha consistit en la identificació, classificació i descripció dels elements considerats 
com a patrimoni cultural existents en el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. 

 
L’objectiu de l’inventari no era efectuar un estudi profund i concís de cada element que es 
fitxava, ni  realitzar un treball de recerca històrica o etnològica amb teories i conclusions, sinó 
d’oferir una panoràmica general del patrimoni cultural del terme, esmentant el màxim possible 
d’elements, a fi d’obtenir una informació bàsica i concisa que serveixi com a instrument de 
posteriors estudis, determinant el que hi ha, i el que no hi ha, i el de crear un instrument vàlid 
per a una futura gestió del patrimoni que pugui encabir-se dins de les previsions que la 
Revisió del Pla General estableixi. 

 
Tanmateix, l’inventari no és ni molt menys un estudi tancat i decisiu del patrimoni cultural 
existent. L’objectiu era crear un instrument de treball subjecte a futures interpretacions, canvis 
de criteri, i ampliacions que el puguin fer créixer en funció dels nous estudis i  ampliació dels 
coneixements. 

 
En base a això, els criteris generals per a l’execució de l’inventari han estat: 

 
· Diversitat. Ha estat el criteri bàsic, ja que, tenint en compte aquesta realitat complexa del 
territori, s’ha optat per reunir el major nombre possible d’elements, excloent el mínim 
possible. 

 
· Exhaustivitat. Procurant incloure tot allò que es considerava que podia tenir un valor 
patrimonial. 

 
· Individualització. Procurant donar a cada cosa un valor concret. D’aquesta forma encara 
que en moltes ocasions no hagi hagut més remei que recórrer a les fitxes de conjunt. S’ha 
intentat sempre donar un valor intrínsec a tots aquells elements que es feien cabre dins de la 
mateixa fitxa. Així per exemple en el cas de les fitxes que engloben conjunts urbanístics com 
el carrer del Pont de Sant Joan de Vilatorrada, s’han extret del conjunt aquelles cases que es 
creia que tenien un valor especial dins del grup i s’ha optat per donar-les una fitxa 
individualitzada, per exemple del carrer del Pont, s’han extret els edificis de Cal Cantamisses i 
Cal Rojas per considerar que valien la pena individualment, encara que formin part d’un altre 
conjunt. En el cas de no ser així, com a les fitxes del Raval del Jueus o el Raval Vell, 
independentment de la explicació general, es donen els noms de totes les cases una per una 
individualitzant-les, i s’intenta fer la història de cadascuna de forma individual.  

 
En el cas de les barraques de vinya i de les tines, que pertanyen al que podríem anomenar, 
categories seriades, s’ha optat també per les fitxes de conjunt, ja que la gran quantitat 
d’elements feia impossible donar-les una fitxa a cadascuna. En aquest cas també s’ha optat per 
fer una explicació general del context, per la descripció del prototipus, i  a continuació a donar 
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el màxim detall possible de totes les existents, individualitzant-les, i explicant a quin mas 
pertanyen i si es tracta barraques o tines circulars o quadrangulars. 

 
En el cas de les tines que formen part del conjunt arquitectònic de les masies, s’ha optat per 
donar testimoni de la seva existència, descriure-les el màxim possible i comptar-les com a 
element arquitectònic de la casa, ja que la seva presència és constant pràcticament en totes 
elles. 

 
El mateix passa en el cas de les esglésies integrades dins de conjunts arquitectònics de masies 
també s’ha optat per deixar-les dins de la fitxa de la masia, ja que formen part del seu conjunt 
arquitectònic, de la seva història, i s’ha considerat que per si soles tenien poca entitat. 

 
Al tractar el tema de les indústries, es va trobar que en tots els casos es conservava el conjunt 
de la fàbrica i la resclosa, així que dins de la fitxa individual de la fàbrica es fa menció a 
l'existència de la resclosa. Només una de les rescloses va ser considerada de forma 
individualitzada com a element amb personalitat pròpia: la resclosa de les fàbriques de Sant 
Joan, ja que arquitectònicament era de més categoria i comptava amb una història i tradició 
pròpia. A més tampoc no es podia fitxar en cadascuna de les tres fàbriques a les quals 
proporcionava energia. 
 
En referència als objectes o col·leccions d'objectes que podia tenir una casa: premses de vi, 
estris agrícoles etc.. no s'ha considerat que tinguessin suficient entitat com per merèixer una 
fitxa apart, a més a més, vista la importància de la tradició vinícola de la zona, la gran majoria 
de les cases conserven botes, premses i altres objectes relacionats amb aquesta activitat, per 
tant en l'apartat d'observacions es mencionen i es fan constar com a col·lecció integrant del 
conjunt de la casa, però individualitzant-los un a un. Tampoc no s'ha trobat cap objecte 
d'aquests que tingués una gran excepcionalitat.   

 
En lo relatiu als conjunts de col·leccions documentals i fotogràfiques s’ha valorat sobretot el 
seu volum i la seva importància. D’aquesta forma, ens trobem que malgrat les pèrdues 
llastimoses, la majoria de les cases de Sant Martí, compten amb documents relatius a la masia, 
a la història familiar, i a les propietats que li pertanyen. Lamentablement no s’ha observat cap 
cas en el qual el volum de documentació o fotografies conservades hagi valgut la pena ser 
considerat com a digne de merèixer una fitxa individual, a més a més, s’ha trobat que aquestes 
petites col·leccions mancaven de sentit fora del context de la masia, per tant s’ha optat per fer 
menció de la seva existència dins de l’apartat de les observacions, i s’ha intentat descriure-les 
amb la màxima precisió respecte a les dates, i si s’ha pogut el contingut. 
 
En altres casos, s’ha trobat a persones que guardaven alguns petits grups de fotografies que 
per si sols tampoc mereixien una fitxa individual, així que s’ha optat per recollir la informació 
i incloure-la dins de l'informe en l'apartat d'elements no fitxats, a fi de què almenys quedi 
recollida i documentada, i es tingui constància de la seva existència. 

 
En el cas del patrimoni immaterial, la situació va també complicada, ja que es va topar, 
aquesta vegada  de la manera més patent, amb el fet de que es tractava d’un municipi amb 
dues tradicions culturals molt individualitzades, la de Sant Martí i la de Sant Joan, i que si bé 
en moltes ocasions es mantenien tradicions i festivitats comunes (Caramelles, el costum de 
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cantar la Passió etc..) es feia de maneres diferents a cada lloc, i que per altre banda hi havia 
tradicions que pertanyien a un lloc i a l’altre no. Per altra banda la realitat cultural del 
patrimoni immaterial es trobava molt degradada i a diferència d’altres municipis on això s’ha 
conservat més intensament, no hi havia una gran quantitat de tradicions vives. Davant 
d’aquest panorama es va optar per donar una fitxa individual a tots aquells costums i festes 
que s’ha vist que es consideraven importants, siguin ja vives o mortes. Per altra banda s’ha 
optat per fer una fitxa comuna als dos nuclis –Sant Joan i Sant Martí- i dintre de cada fitxa 
explicar les dues varietats de celebració. 

 
· Atemporalitat. Aquest criteri s’ha dut a la pràctica de forma estricta, ja que si bé a Sant 
Martí de Torruella per la seva idiosincràsia, el llegat tradicional s’ha mantingut més o menys 
fins aleshores; en el cas de Sant Joan de Vilatorrada, es partia de la base de què, 
independentment de les quatre masies històriques conservades, tot el poble és un nucli nascut 
a partir de finals del segle XIX, per tant qualsevol conjunt immoble podia ser susceptible de 
ser considerat com a patrimoni, independentment de la seva data d’origen. El cas més patent 
és el de la nova església de Sant Joan amb tan sols cinc anys d'antiguitat. El mateix es pot 
aplicar al patrimoni immaterial, ja que s’han fitxat festes de recent creació com és el cas de la 
Festa Major Infantil i entitats de recent creació, però de gran impacte cultural. 

 
· Identitat. Aquest fet s’ha mantingut de manera encara més estricta, sobretot  en el tema del 
patrimoni immaterial. En aquest cas el criteri a seguir a estat el de fitxar tots aquells elements 
que d’una manera o altre donaven identitat pròpia al municipi i la població se les sentia com a 
pròpies, especialment al nucli de Sant Joan de Vilatorrada. D’aquesta manera s’han fitxat de 
manera individualitzada festes com la Festa Major Infantil, que per la seva originalitat – va ser 
la primera festa d’aquestes característiques a Catalunya- i amb tan sols deu anys d’existència, 
fa que la població de Sant Joan parli orgullosa d’ella i se la senti com a pròpia.  

 
 
 
5. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

Un cop definits quins eren els criteris amb els quals es determinarien si els elements podien 
ser o no considerats patrimoni cultural es va haver de seleccionar quins havien de formar part 
de l’inventari. 

 
L’inventari ha crescut o disminuït en funció d’aquests criteris, de tal manera que hi han hagut 
elements que encara que fitxats al seu dia van ser eliminats posteriorment per ser considerats 
de poca entitat o bé perquè han passat a formar part de fitxes de conjunt. 

 
5.1. Elements fitxats 

 
Encara que el criteri general consisteixi en fitxat tan sols allò que existeix, també es va haver 
de seleccionar quins dels elements encara existents valien la pena, no fitxant tot allò que es 
trobava sinó els elements amb identitat pròpia, els prototipus, o aquells que destacaven entre 
els altres. 
Els elements inventariats poden agrupar-se en diversos conjunts: 
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· Grup de masies de Sant Martí. La selecció de les masies de Sant Martí va ser feta seguint 
diversos criteris. En primer lloc la seva antiguitat històrica. Es van incloure totes aquelles 
masies que encara existien i que apareixien documentades des de època antiga (segles XI al 
XVII) encara que actualment. És el cas de Can Basora, el Mas Mollet, Vilaclara, el Soler, Les 
Torres de Bages, Can Canals Nou, Can Pla Vell, Les Cots etc. També es va procedir d'aquesta 
manera encara que avui apareguin amb un altre nom com és el cas de Can Cornet, Els Casals 
etc. 
També han estat considerades dignes de ser inventariades aquell grup de masies nascudes més 
modernament, moltes d'elles arran del creixement agrícola del segle XVIII, i sobretot de 
l'expansió de la vinya al segle XIX. Però en aquest cas no s'ha optat per incloure-les totes, sinó 
que ha predominat el criteri arquitectònic, i de totes elles, només s'han triat aquelles que han 
conservat, malgrat les reformes, la seva estructura arquitectònica originària. Dins d'aquest 
grup s'inclouen: Can Riera Vell, Cal Celdoni, Cal Miqueló i Can Pla. 
 
Un altre cas és el de les masies històricament modernes (segles XVIII i XIX) que 
arquitectònicament han sofert moltes transformacions o han estat refetes els últims anys i que 
no tenien valor com a edifici, però que conservaven objectes o col·leccions d'objectes que per 
la seva excepcionalitat valia la pena de ser tinguts en compte. En aquest cas s'ha fitxat la casa, 
però no com a conjunt arquitectònic, si no com a col·lecció. És el cas de Cal Daques, Cal 
Mateu i Cal Pic. Val la pena esmentar que no totes les cases amb objectes d'aquest tipus han 
estat fitxades, ja que la majoria d'elles conserven algun o altre element: premses de vi o botes, 
així que només s'han triat les considerades excepcionals. 
 
· Conjunts industrials. S'ha fitxat el conjunt de les tres fàbriques de Sant Joan, i les tres 
fàbriques històriques de Sant Martí: el Molinet, la fàbrica de Can Canals Nou, i les restes de la 
fàbrica del Paperer. Respecte a les rescloses, s’ha optat per donar identitat i fitxa pròpia a la 
resclosa de les fàbriques de Sant Joan per la seva categoria, mentre que la resta de rescloses 
del riu Cardener queden fitxades juntament amb les fàbriques corresponents. 
  
· Conjunt d'esglésies. S'han fitxat les tres parròquies històriques del terme, així com la nova 
església de Sant Joan, que malgrat la seva recent construcció, va ser considerada digne de ser 
inventariada, tant per les seves dimensions dins del conjunt urbà, com pel fet de tractar-se d'un 
edifici amb pretensions arquitectòniques. El conjunt del santuari de Joncadella va ser dividit 
en dos, fitxant per una part la Cova de la Mare de Déu i per l'altra el santuari i l'hospederia, ja 
que és tal i com es va fer al Catàleg del Servei de patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
· Conjunt arquitectònic del nucli urbà de Sant Joan. Es va optar per fitxar de forma 
individual totes les masies històriques de la vila: Mas Vilatorrada, Llobet, Sant Joan i Falquer, 
encara que aquesta última tingui un valor arquitectònic més que dubtós. Dintre del conjunt 
urbà del segle XIX s'ha optat per les fitxes de conjunt, ja que a excepció de dues d'elles, cap 
casa valia la pena, arquitectònicament parlant, de forma individual. S'han agafat tots aquells 
conjunts històrics de cases: el Raval Vell, el Raval dels Jueus, el nucli històric a redós de les 
fàbriques tèxtils que formava el primer conglomerat de carrers, el carrer del Pont i el carrer 
Burés. Només en tres casos s'ha optat per la fitxa individual: L'escola de música, Cal 
Cantamisses i Cal Rojas. 
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· Conjunt de tines i barraques. Es va considerar que formaven part del patrimoni cultural i 
històric del terme com a testimonis d'un passat agrícola ja desaparegut, i d'una activitat - la 
vinya- que va tenir una gran transcendència econòmica i cultural al terme. Malgrat l'escassa 
valoració en què se les ha tingut fins ara, aquesta modalitat de construcció - la pedra seca- ha 
de ser dotada de la importància que es mereix, per ser una forma de construcció tradicional. 
També cal dir que la seva integració i respecte al paisatge les fan mereixedores d'aquest tracte. 
 
· Jaciments arqueològics. S'han fitxat els dos jaciments arqueològics localitzats. El Puig de 
Sant Daniel, ja reconegut dins l'inventari del patrimoni arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya, i un altre del qual, encara que arrasat, es van obtenir notícies i al qual se li ha donat 
el nom de la partida de terreny en la qual es trobava: Els Rasots. 
 
· Elements arquitectònics. A més dels dos portals que pertanyen a altres conjunts o edificis, 
s'han inclòs amb aquesta categoria alguns elements independents que es troben de forma 
aïllada al terme: La Torre anomenada dels Moros, un forn de maons, i un pou de glaç o 
possible forn de guix. 
 
· Fons d'imatges i documentals. S'han fitxat tots aquells conjunts de documents i fotografies 
que es troben en mans privades i que sense ser considerades col·leccions importants eren 
dignes de ser inventariades. 
 
· Manifestacions festives. S'han inventariat totes aquelles festes i tradicions, vigents encara o 
no, que formen part de la memòria col·lectiva de la gent.  
 
 · Tècniques artesanals. Malgrat que es va insistir en aquest tema, no es va trobar cap mena 
de patrimoni gastronòmic o culinari en la zona que pogués ser considerat com a particularitat 
pròpia, ni cap preparació especial de plats, així que es va optar per fitxar la única manifestació 
gastronòmica que podia ser considerada com a element propi o almenys així ho intentava. És 
el cas dels Joanets, pastissos creats a iniciativa de l'Ajuntament de Sant Joan dins del marc 
d'un concurs, i que encara que no hagin arrelat com a patrimoni cultural, suposaven un intent 
de crear-lo. 
 
· Patrimoni natural. Partint de la base de què es tracta d'un paisatge molt humanitzat, molt 
conreat al llarg dels segles i molt transformat per la vinya; s'han fitxat especialment les zones 
dels cursos fluvials: torrents, rieres i riu Cardener. També s'ha prestat especial incidència a la 
zona de la Plana de les Torres pel seu alt valor ecològic i a la muntanya del Collbaix. S'ha 
optat també per fitxar elements que si bé a nivell natural manquen de gran valor,  si ho tenen a 
nivell de memòria col·lectiva i gaudeixen d'un component cultural, com per exemple el grup 
d'alzines del carrer alzines, ja que es tracta dels únics exemplars conservats del què va ser un 
alzinar que era l'espai lúdic de la població de Sant Joan abans del seu creixement desmesurat. 
Era l'indret on es celebraven festes, la canalla feia excursions i berenars etc.. A més a més hem 
de tenir en compte la voluntat expressa de voler conservar aquelles alzines per part de 
l'Ajuntament de l'època. És aquest el motiu pel qual l'actual carrer alzines rep aquest nom i fa 
aquesta corba tant pronunciada. També s'ha fitxat amb un criteri cultural l'espai natural de la 
Costa dels Rebentats, ja que era el lloc tradicional , apartat del nucli de Sant Joan on 
s'assajaven les Caramelles. El seu sobre nom - l'original és Costa del Mig- com Costa dels 
Rebentats, bé precisament de lo malament que cantava una de les colles que hi assajava. La 
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colla de la competència deia que cantaven com si estiguessin rebentats. Malgrat que es va 
trobar una espècie animal singular: l’esparver cendrós, aquesta ha estat inclosa a la fitxa de la 
Plana de Les torres que és l’espai natural on nidifica. 
   
5.2.  Elements no fitxats 
 
Com ja s'ha explicat al parlar dels criteris de selecció, no tots els elements que es van trobar 
van ser triats per col·locar-los dins l'inventari, a més a més, aquest ha anat creixent i 
disminuint a mida que avançava el treball de camp, de tal manera que es van obrir moltes 
fitxes que després va ser eliminades o la seva informació va ser englobada dins d'una altra de 
conjunt. Alguns dels elements que no han estat fitxats són els següents: 
 
·  Bastoners. Per tractar-se d'un element introduït de forma tardana al municipi i amb 
coreografies i músiques importades d'altres municipis. 
 
· Cal Riera Nou. Per no tenir suficient entitat arquitectònica. Encara que dins de les seves 
propietats s'inclogui una tina aïllada, s'ha optat per fitxar la tina en la fitxa de conjunt de les 
tines mencionant que pertany a la casa, però s'ha optat per no obrir fitxa a la casa. 
 
· Cal Japet. Per no tenir actualment la suficient entitat arquitectònica. 
 
· Cal Tinarro. Per no tenir suficient entitat arquitectònica. Es tracta d'una casa nascuda arran 
de l'expansió agrícola del segle XVIII, i es va considerar que ja s'havien fitxat dos models 
semblants que representaven el conjunt: Cal Celdoni i Cal Miqueló. 
 
· Cal Francisquet. És el mateix cas que Cal Tinarro. 
 
· Cal Carlot. Encara que es tracti d'una casa d'una certa tradició històrica, les modificacions 
arquitectòniques sofertes li han tret interès. 
 
· Cal Cap Xic. És el mateix cas de les cases anteriors. És cert que a Cal Cap Xic es conserven 
alguns conjunts d'estris agrícoles antics, premses i botes, però moltes d'elles no pertanyen al 
conjunt de la casa, i ja s'havien fitxat molts models d'aquests tipus. 
 
· Cal Llebrer. Per no tenir actualment suficient entitat arquitectònica 
 
· Cementiri. Ni el cementiri de Sant Martí ni el de Sant Joan presentaven elements clarament 
singularitzadors de l'element respecte d'altres necròpolis. 
 
· Camí ral de Manresa a Cardona. Malgrat el seu interès històric, aquest tram del camí ral 
de Manresa a Cardona que passava pel terme de Sant Joan seguint la línia de Joncadella i Sant 
Martí de Torruella, no es van trobar indicis suficients com per catalogar-lo d’interès cultural. 
 
· Camí de Manresa a Santpedor. Aquest camí pot seguir-se actualment al seu pas pel mas 
dels Casals, però no es van trobar suficients testimonis d’interès cultural. 
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· Cooperativa Sant Isidre. Perquè les actuals restes de l'antiga cooperativa no tenen res a 
veure amb l'entitat històrica. 
 
· Entitats culturals de Sant Joan. Malgrat la vitalitat i l’antiguitat històrica d’alguna 
d’aquestes entitats, s’ha optat per excloure-les ja que no poden ser considerades com a 
patrimoni cultural. La informació relativa a la seva història i funcionament ha estat volcada en 
les fitxes de les manifestacions festives que organitzen. Entre les entitats entrevistades que van 
ser excloses destaquen: La Societat Coral Cultural i Recreativa “La Verbena”, el F.C. 
Joanenc, El Sidral, Orco’s, Blau Nit, La Joanenca de Pesca, L’Associació de Pessebristes del 
carrer del Riu, les Ampas, i el grup de teatre Xalana.  
 
· Fons Documental Montserrat Font. Es tracta d'una petita col·lecció de documentació 
relativa a la parròquia de Sant Joan i a l'antiga església parroquial ja enderrocada. Són 
,bàsicament, fulls parroquials i escrits sobre històrica local que no es van considerar amb 
suficient entitat. 
 
· Fons gràfic Pere Güell. El Sr. Pere Güell conserva una pel·lícula antiga amb diverses 
panoràmiques de carrer major de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d'un film de 8 mm. de 4" 
de duració en blanc i negre, fet pels vols de l'any 1965. 
 
· Fons gràfic Altimires.  El Sr. Altimires conserva un conjunt de tres fotografies antigues del 
poble que són les següents: 1/. Festa d'inauguració de l'aigua. 2/. Panoràmica del poble de 
l'any 1965. 3/. Fotografia dels socis fundadors de l'entitat "Casino del Progreso de Sant Joan" 
de l’any 1904. 
 
· Fons gràfic àngel Muntané. El Sr. Muntané conserva una col·lecció de fotografies sobre 
l'evolució urbanística del poble de Sant Joan i rodalies, així com algunes panoràmiques 
generals del terme i d'algunes barraques de vinya i tines dels voltants festes que van dels anys 
1930 fins a l'actualitat. 
 
· Fons gràfic de l'arxiu Gavin.  El Sr. Gavin de Valldoreix al Volum nº 6 del Bages conserva 
algunes fotografies de les esglésies del terme municipal, entre d'elles destaquen: 1/. Església 
de Sant Martí de Torruella. Col·lecció de 6 fotografies de l'exterior i l'interior de l'església 
entre els anys 1967 i 1974. 2/. Capella de Santa Marta. Col·lecció de 6 fotografies de l'exterior 
i l'interior de l'església fetes entre els anys 1970 i 1979. 3/. Capella del Sagrat Cor de Jesús del 
mas Can Canals Nou. Conjunt de tres fotografies de l'interior de la capella de l'any 1979. 4/. 
Capella de Sant Jaume del mas Torres de Bages. Una fotografia de l'exterior de 1970. 5/. 
Joncadella. Col·lecció de 6 fotografies de l'exterior i l'interior del santuari de Joncadella entre 
els anys 19767 i 1979. 6/.Sant Joan de Vilatorrada. Conjunt de 4 fotografies de l'església del 
1908 de Sant Joan fetes entre els anys 1910 i 1970.  
 
· Fons gràfic Agustí Fíguls.  El Sr. Agustí Fíguls conserva algunes fotografies antigues de la 
fàbrica del Molinet. Entre d'altres: 1./Panoràmica general de la fàbrica posterior al 1907 amb 
l'antiga passarel·la sobre el riu avui desapareguda. 2./Fotografia de l'interior de la fàbrica amb 
els treballadors i la maquinària tèxtil.  
 
· Font del Magnà. Per estar inclosa dins de la fitxa general del Collbaix. 
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· La Saboneria. Encara que es tracti d'una de les indústries tradicionals del nucli de Sant Joan, 
es troba avui abandonada i sense entitat arquitectònica. 
 
· L'Hostalet. Aquesta casa de Sant Martí ha estat l'element més dubtós del treball. Es tracta 
d'una casa sense valor arquitectònic, però resulta que és la casa on tradicionalment es feien els 
balls i les festes a Sant Martí. Hi havia dues cases destinades a l'esbarjo, una anomenada 
popularment dels pobres que era L'Hostalet, i una altra considerada popularment dels rics, que 
és Cal Tino. Aquestes diferències de criteri es van accentuar els anys precedents a la Guerra 
Civil en plena crispació social i política. Es va considerar la possibilitat de fitxar L'Hostalet 
per ser el lloc d'oci i d'esbarjo de la comunitat de Sant Martí, però finalment no s'ha fet per 
considerar que l'actual casa no té res a veure amb L'Hostalet de la memòria col·lectiva. 
 
· Mare de Déu de Joncadella. Per estar integrada dins del conjunt de la fitxa del Santuari i 
Hospederia. 
 
· Monuments públics. Ja que no s'ha trobat cap monument públic dins del nucli urbanístic de 
Sant Joan amb identitat pròpia. 
 
· Plaça de la Pau. Per no presentar cap element singularitzador d'altres places públiques. 
 

 
 
6. PROCÉS DE TREBALL  
 

6.1.  Procés de treball 
 

Pel que respecta al procés de treball seguit els passos han estat els següents: 
 
1. Reunió amb els responsables de l'Ajuntament, bàsicament la Regidoria de Cultura i l'àrea 

de serveis tècnics. Totes dues van facilitar tota la informació prèvia i necessària sobre el 
terme, sobre tot a nivell de credencials i de planimetria respectivament. 

 
2. Consulta de la bibliografia existent sobre el terme, tant a nivell general com específica. 
 
3. Consulta de centres de documentació: Arxius documentals i fotogràfics. 
 
4. Consulta de la planimetria 
 
5. Recorregut pel terme municipal i tempteig de la situació del patrimoni cultural  
 
6. Inici dels contactes amb un primer nivell d'informants que van servir per començar a 

definir les primeres fitxes obertes i per orientar els primers passos del treball de camp, així 
com per començar a lligar a contactes amb altres informants més concrets. 

 
7.  Obertura de fitxes en base a la informació bibliogràfica obtinguda, bibliogràfica i sobre el 

terreny 
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8. Confecció de fitxes provisionals amb un encapçalament i un primer buidat de dades 

històriques i les recollides fins aleshores. 
 
9. Inici del treball de camp que va consistir en: 
 

9.1. Establiment de contactes amb informants especialitzats: propietaris de masos, 
propietaris de fons gràfics, gent gran del terme, mossens, presidents i gent d'entitats 
etc.. 

 
9.2. Visites guiades amb aquests informants a llocs específics, amb entrevistes amb els 

mateixos. En aquestes visites es procedia a recollir les dades de la fitxa, a fer 
fotografies i a marcar els punts sobre la planimetria. En moltes ocasions la informació 
facilitada servia per conèixer més aspectes del territori i obrir noves fitxes o bé tancar-
ne d'altres. 

 
9.3. Avaluació de les informacions obtingudes sobre les fitxes amb referències 

documentals, bibliogràfiques o personals. Aquest darrer procés determinava 
definitivament el manteniment de la fitxa, el seu tancament, la seva integració en una 
altra de conjunt, o l'obertura d'una altra. 

 
9.4. Si es triava l'eliminació, la informació es guardava per l'informe. 

 
9.5. A mida que anava avançant el treball de camp es procedia a la informatització de la 

informació i a l'ompliment de les fitxes. 
 

 
 
10. Incorporació de la resta d'informacions complementàries de la fitxa: UTM, bibliografia,   

Referència Cadastral, propietaris  etc. 
 
11. Escanejat de fotografies i de plànols de localització i integració a la fitxa. Amb aquesta 

última operació la fitxa es donava per tancada. 
 
12. Redacció de l'informe a partir de les dades rellevants de les fitxes 
 
13. Gravació del fitxer i de l'informe en un CD i disseny de la portada 
 
14. Lliurament del treball. 

 
 

6.2.  Arxius consultats 
 
A fi de poder ampliar la informació de les fitxes s'han consultat els inventaris i les bases de 
dades dels centres i institucions següents, encara que a molts d'ells no s'ha trobat informació 
d'interès. A d'altres en canvi, s'ha trobat un volum considerable, de tal manera que han quedat 
fitxats com a Fons documentals i bibliogràfics: 
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 · Arxiu Bastardes (Vilassar de Mar) 
 · Arxiu Diocesà i de la Seu (Manresa) 
 · Arxiu Històric Comarcal de Manresa (Manresa) 
 · Arxiu de la Biblioteca Pública de Sant Joan (Sant Joan de Vilatorrada) 

· Arxiu Mas de Fotografia (Barcelona) 
 · Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan (Sant Joan de Vilatorrada)  

· Arxius parroquials de Sant Joan, Sant Martí i Joncadella(parròquies de Sant Joan i Sant 
 Martí) 

 · Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 
 · Biblioteca pública de Sant Joan de Vilatorrada (Sant Joan de Vilatorrada) 

· Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de  
  Catalunya (Barcelona)  
· Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (Barcelona) 
· Inventari del Patrimoni Arqueològic. Cartes d’arqueologia (Barcelona) 
· Museu Comarcal de Manresa (Manresa) 

 
 6.3. Informants consultats 
 
 Han col·laborat facilitant informació, entre d'altres, les següents persones: 
 
  

· MARTÍ ALOY I COLILLAS 

· JOSE Mª ALTIMIRES 

· Mª ROSA ARDERIU 

· ROSA Mª BALLONGA 

· MARIA BARALDÉS 

· JOAN BARALDÉS I MASSANA 

· DOLORS BARNAUS I SUNYER 

· JOSEP BASORA I MIRALLES 

· JOSEP Mª BASORA I SALA 

· FRANCISCO BASTARDES 

· TERESA BOSCH 

· ANA BOSC I CASTELLVÍ 

· JOSEP BOTIFOLL I VILANOVA 

· ÀNGEL CAPDEVILA 

· RAMON CASAS 

· JOSEP COLILLAS 

· Mª ANGELS COMALLONGA 
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· FRANCESC COMAS 

· FRANCESC ESCLUSA 

· TERESA FERRER 

· AGUSTÍ FIGOLS I IGLESIAS 

· JORDI FONT 

· MERCÈ FONT 

· JAVIER GALLIFA 

· MAGÍ GALLIFA 

· JOAN GRAU I RIERA 

· PERE GÜELL 

· ANGELS GÜELL 

· VICTOR MARCOS 

· JOSEP Mª MARTÍNEZ 

· MONTSERRAT MONCUNILL 

· ÀNGEL MUNTANÉ 

· JOSEP MUNTS 

· CARME PEIX I SORO 

· JORDI PESARRODONA 

· RAMON PICH ARDERIU 

· CONCEPCIÓ PLA 

· JOSEP ROJAS I MIRÓ 

· JAUME ROVIRA 

· ANDREU RUÍZ 

· XAVIER SERAHIMA 

· MIQUEL SERRAVINYALS 

· JESÚS SIMÓN 

· XAVIER SITJES I MOLINS 

· ANTONI SOLANELLAS 

· CONXITA TARRÉS 

· ANTONI TORRAS I GALOBART 

· MARC TORRAS I SERRA 

· ISIDRE VILA 
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· ISIDRE VILÀ 

· ESTANISLAU VILADRICH 

 
 
6.4. Bibliografia consultada. 
 
Al final de l'informe s'ofereix un llistat de la bibliografia general i específica utilitzada. 
 
 
6.5. Planimetria 
 
Per a la localització dels elements fitxats s'ha utilitzat la següent planimetria: 
 
· Fulls de plànol, escala 1:5.000, de tot el terme de Sant Joan de Vilatorrada facilitats pels 
serveis tècnics de l'Ajuntament. 

 
 
 
7.   RESULTATS 
 

L'inventari del Patrimoni Cultural de Sant Joan de Vilatorrada es composa de les següents 
parts: 
 
 · Fitxer amb 97 registres realitzat sobre una aplicació del programa Microsoft Acces'97 en 
CD-ROM, en un arxiu anomenat SANT JOAN DE VILATORRADA 
 
· Portades i llistat per ordre numèric de les fitxes realitzat sobre el programa Word'97 en CD-
ROM, en un arxiu anomenat LLISTAT DE FITXES SANT JOAN DE VILATORRADA 
 
· Informe de la realització del treball realitzat sobre el programa Microsoft Word'97 en CD-
ROM, en un arxiu anomenat INFORME SANT JOAN DE TORRUELLA. 
 
· Impressió de les fitxes (precedida d'un llistat per ordre alfabètic de les mateixes) i l'informe 
(2 jocs de cada) en paper format Din A4. 
 
 
Els elements fitxats són els que es relacionen a continuació. S'ofereix en primer lloc una llista 
per ordre numèric, una segona per tipologies, i una tercera per ordre alfabètic. 

 

Inventari del Patrimoni Cultural. Ordenació numèrica. 
 
 

Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 
1 ARA ROMANA 2.2 Patrimoni moble Objecte 

2 PUIG DE SANT DANIEL 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 
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3 MAS SANT JOAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

4  MAS CASA GRAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

5 ESGLÉSIA DE SANT JOAN 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

6 TORRE DELS MOROS 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

7 MAS CAN CORNET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

8 TORRENT DE JONCADELLA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

9         ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ  

 DE TORRUELLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

10 MAS CAN BASORA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

11 COVA DE JONCADELLA 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

12 TORRENT FONDO 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

13       SANTUARI I HOSPEDERIA  

            DE JONCADELLA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

14 ESGLÉSIA VELLA DE SANT JOAN 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

15       PORTAL ROMÀNIC SANTUARI  

            DE JONCADELLA 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

16 MAS LES COTS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
17 MAS CAN CANALS NOU 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

18 FÀBRICA GALLIFA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

19 FÀBRICA BORRÀS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

20 FÀBRICA BURÉS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

21 EL PAPERER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

22 EL MOLINET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

23 FÀBRICA DE CAN CANALS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

24       RESCLOSA DE LES FÀBRIQUES  

            DE SANT JOAN 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

25 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAN CINTET 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

26 CARRER BURÉS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

27 MAS VILATORRADA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

28 MAS LLOBET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

29 MAS MOLLET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

30 MAS TORRES DE BAGES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

31 MAS SOLER 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

32        MAS CAN CANALS VELL- 

           FINCA SANTA MARTA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
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33 MAS CAL VILACLARA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

34 MAS LES FEIXES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
35 JOANETS 4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 

36       APLEC DE LA MARE DE DÉU  

            DE JONCADELLA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

37 FESTA MAJOR DE SANT JOAN 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

38 FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

39 LLEGENDA DELS CAPTIUS ALLIBERATS 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

40 FONS DOCUMENTAL DEL F.C.JOANENC 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

41 TROBALLA DE LA MARE DE DÉU 

DE JONCADELLA 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

42 COLLBAIX 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

43 ELS RASOTS 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 

44 COSTUM DE MANAR EL DOL 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

45 MAS CAN PLA VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

46 CURACIÓ DELS HERNIATS 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

47 FESTIVITAT DE LA PURÍSSIMA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

48 GEGANTS I NANS  DE SANT JOAN 2.2 Patrimoni moble Objecte 

49 SALPÀS 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

50 CAL ROJAS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

51 COSTUM DE PASAR LA MARE DE 

DÉU PER CASES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

52 MAS ELS CASALS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
53 FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

54        FONS DOC. DE LA BIBLIOTECA  

            DE SANT JOAN 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

55       FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU   

            HISTÒRIC 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

56 FONS DOCUMENTAL DE  

L'ENTITAT "LA VERBENA" 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

 

57 FONS PARROQUIALS 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

58       PORTAL DE L'ANTIGA ESGLÉSIA  

            DE SANT JOAN 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

59 RECTORIA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

60 CAN PLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
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61 CARAMELLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

62 FONS  DOCUMENTAL ANTONI TORRAS 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

63 LA PASSIÓ 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 

64 RIERA DE FONOLLOSA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

65 TINES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

66 BARRAQUES DE VINYA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

67 FORN DE MAONS DE CAN PLA VELL 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

68 FIRA-FESTA DE TARDOR 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

69 FESTA DE PRIMAVERA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

70 FESTA MAJOR INFANTIL 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
71 FESTA DE SANT ANTONI ABAT 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

72 ESCOLA DE MÚSICA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

73 MAS CAL MIQUELÓ 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

74 LA BARRACA VELLA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

75 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL MATEU 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

76 MAS CAL RIERA VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

77       COSTUM DE LLIGAR MALFACTORS  

            A UNA PICA 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

78 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL PIC 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

79 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL DAQUES 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

80 MAS FALQUER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

81 CAL CELDONI 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

82 LA CABRADA DE SANT SEBASTIÀ 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

83 ÀGAPE FUNERARI 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

84 NOMENAMENT DE LES ADMINISTRADORES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

85 NUCLI HISTÒRIC DE SANT JOAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

86 RAVALL VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

87 RAVAL DELS JUEUS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

88 CAL CANTAMISSES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 
89 CARRER DEL PONT 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

90 POU DE GLAÇ 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

91 RIU CARDENER 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

92 AIGUAMOLL DE LES TORRES 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

93  L'ESCALLOTADA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

94 PLANA DE LES TORRES 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

95 FONT DE CAN PLA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 
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96 COSTA DELS REBENTATS 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

97 ALZINES DEL C/ALZINES DE SANT JOAN 5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics 
 
 

Inventari del Patrimoni Cultural. Ordenació tipològica. 
Codi Àmbit Tipologia Denominació Fitxa 

1.1 Patrimoni immoble Edifici EL PAPERER 21 

1.1 Patrimoni immoble Edifici MAS FALQUER 80 

1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL CANTAMISSES 88 

1.1 Patrimoni immoble Edifici CAL ROJAS 50 

1.1 Patrimoni immoble Edifici ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ  9 

   DE TORRUELLA  

1.1 Patrimoni immoble Edifici ESCOLA DE MÚSICA 72 

1.1 Patrimoni immoble Edifici CAN PLA 60 

1.1 Patrimoni immoble Edifici RECTORIA 59 

1.1 Patrimoni immoble Edifici ESGLÉSIA DE SANT JOAN 5 

1.1 Patrimoni immoble Edifici ESGLÉSIA VELLA DE SANT JOAN 14 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS SANT JOAN 3 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS TORRES DE BAGES 30 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic  MAS CASA GRAN 4 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAL MIQUELÓ 73 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS ELS CASALS 52 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAN PLA VELL 45 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAN CORNET 7 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS LES FEIXES 34 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic BARRAQUES DE VINYA 66 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAL VILACLARA 33 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS SOLER 31 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS MOLLET 29 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS LLOBET 28 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS VILATORRADA 27 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CARRER BURÉS 26 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic FÀBRICA DE CAN CANALS 23 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic EL MOLINET 22 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic FÀBRICA BURÉS 20 
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1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic FÀBRICA BORRÀS 19 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic FÀBRICA GALLIFA 18 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAN CANALS NOU 17 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS LES COTS 16 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic SANTUARI I HOSPEDERIA  13 

   DE JONCADELLA  

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAN CANALS VELL -  32 

   FINCA SANTA MARTA  

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic NUCLI HISTÒRIC DE SANT JOAN 85 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic LA BARRACA VELLA 74 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CARRER DEL PONT 89 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAL RIERA VELL 76 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic TINES 65 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic RAVALL VELL 86 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic RAVAL DELS JUEUS 87 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic MAS CAN BASORA 10 

1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic CAL CELDONI 81 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic POU DE GLAÇ 90 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic RESCLOSA DE LES FÀBRIQUES  24 

   DE SANT JOAN  

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic FORN DE MAONS DE CAN PLA VELL 67 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic TORRE DELS MOROS 6 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic PORTAL ROMÀNIC SANTUARI  15 

   DE JONCADELLA  

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic COVA DE JONCADELLA 11 

1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic PORTAL DE L'ANTIGA ESGLÉSIA  58 

   DE SANT JOAN  

1.4 Patrimoni immoble Jaciment ELS RASOTS 43 

1.4 Patrimoni immoble Jaciment PUIG DE SANT DANIEL 2 

2.2 Patrimoni moble Objecte ARA ROMANA 1 

2.2 Patrimoni moble Objecte GEGANTS I NANS  DE SANT JOAN 48 

2.3 Patrimoni moble Col·lecció COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL MATEU 75 

2.3 Patrimoni moble Col·lecció COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL PIC 78 

2.3 Patrimoni moble Col·lecció COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAN CINTET 25 

2.3 Patrimoni moble Col·lecció COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL DAQUES 79 
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3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS DOCUMENTAL DEL F.C.JOANENC 40 

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL 53 

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS DOC. DE LA BIBLIOTECA  54 

   DE SANT JOAN  

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS  DOCUMENTAL ANTONI TORRAS 62 

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU  55 

    HISTÒRIC  

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS DOCUMENTAL DE L'ENTITAT 56 

    "LA VERBENA"  

3.2 Patrimoni documental Fons documental FONS PARROQUIALS 57 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives CARAMELLES 61 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DE SANT ANTONI ABAT 71 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR INFANTIL 70 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA DE PRIMAVERA 69 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FIRA-FESTA DE TARDOR 68 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives APLEC DE LA MARE DE DÉU  36 

   DE JONCADELLA  

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR DE SANT JOAN 37 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives COSTUM DE PASAR LA MARE  51 

   DE DÉU PER CASES  

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives LA CABRADA DE SANT SEBASTIÀ 82 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives  L'ESCALLOTADA 93 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives NOMENAMENT DE LES ADMINISTRADORES 84 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTIVITAT DE LA PURÍSSIMA 47 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives SALPÀS 49 

4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 38 

4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals JOANETS 35 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral ÀGAPE FUNERARI 83 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral LLEGENDA DELS CAPTIUS ALLIBERATS 39 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral TROBALLA DE LA MARE DE  41 

   DÉU DE JONCADELLA  

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral COSTUM DE MANAR EL DOL 44 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral CURACIÓ DELS HERNIATS 46 

4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral COSTUM DE LLIGAR MALFACTORS 77 

    A UNA PICA  
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4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa LA PASSIÓ 63 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès COSTA DELS REBENTATS 96 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès FONT DE CAN PLA 95 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès PLANA DE LES TORRES 94 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès AIGUAMOLL DE LES TORRES 92 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès COLLBAIX 42 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès TORRENT FONDO 12 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès RIERA DE FONOLLOSA 64 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès TORRENT DE JONCADELLA 8 

5.1 Patrimoni natural Zones d’interès RIU CARDENER 91 

5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics ALZINES DEL C/ALZINES  97 

   DE SANT JOAN  
   

Inventari del Patrimoni Cultural. Ordenació alfabètica. 
 

Fitxa Denominació Codi Àmbit Tipologia 

83 ÀGAPE FUNERARI 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

92 AIGUAMOLL DE LES TORRES 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

97 ALZINES DEL C/ALZINES DE SANT JOAN 5.2 Patrimoni natural Espècimens botànics 

36        APLEC DE LA MARE DE DÉU 

 DE JONCADELLA 4.1. Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
1 ARA ROMANA 2.2 Patrimoni moble Objecte 

66 BARRAQUES DE VINYA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

88 CAL CANTAMISSES 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

81 CAL CELDONI 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

50 CAL ROJAS 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

60 CAN PLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

61 CARAMELLES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

26 CARRER BURÉS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
89 CARRER DEL PONT 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

79 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL DAQUES 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

75 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL MATEU 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

78 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAL PIC 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

25 COL·LECCIÓ D'OBJECTES DE CAN CINTET 2.3 Patrimoni moble Col·lecció 

42 COLLBAIX 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 
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96 COSTA DELS REBENTATS 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

77        COSTUM DE LLIGAR MALFACTORS 

 A UNA PICA 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

44 COSTUM DE MANAR EL DOL 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

51        COSTUM DE PASAR LA MARE DE 

 DÉU PER CASES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

11 COVA DE JONCADELLA 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

46 CURACIÓ DELS HERNIATS 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

22 EL MOLINET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

21 EL PAPERER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

43 ELS RASOTS 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 

72 ESCOLA DE MÚSICA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

5 ESGLÉSIA DE SANT JOAN 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

9          ESGLÈSIA DE SANT MARTÍ 

 DE TORRUELLA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

14 ESGLÉSIA VELLA DE SANT JOAN 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

19 FÀBRICA BORRÀS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

20 FÀBRICA BURÉS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

23 FÀBRICA DE CAN CANALS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

18 FÀBRICA GALLIFA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

69 FESTA DE PRIMAVERA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 
71 FESTA DE SANT ANTONI ABAT 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

37 FESTA MAJOR DE SANT JOAN 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

38 FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

70 FESTA MAJOR INFANTIL 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

47 FESTIVITAT DE LA PURÍSSIMA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

68 FIRA-FESTA DE TARDOR 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

62 FONS  DOCUMENTAL ANTONI TORRAS 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
53 FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

54        FONS DOC. DE LA BIBLIOTECA 

 DE SANT JOAN 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

56        FONS DOCUMENTAL DE 

 L'ENTITAT "LA VERBENA" 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

55        FONS DOCUMENTAL DE L'ARXIU 

 HISTÒRIC 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

40 FONS DOCUMENTAL DEL F.C.JOANENC 3.2 Patrimoni documental Fons documental 
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57 FONS PARROQUIALS 3.2 Patrimoni documental Fons documental 

95 FONT DE CAN PLA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

67 FORN DE MAONS DE CAN PLA VELL 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

48 GEGANTS I NANS  DE SANT JOAN 2.2 Patrimoni moble Objecte 
35 JOANETS 4.2 Patrimoni immaterial Tècniques artesanals 

74 LA BARRACA VELLA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

82 LA CABRADA DE SANT SEBASTIÀ 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

63 LA PASSIÓ 4.4 Patrimoni immaterial Música i dansa 

93  L'ESCALLOTADA 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

39 LLEGENDA DELS CAPTIUS ALLIBERATS 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

73 MAS CAL MIQUELÓ 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

76 MAS CAL RIERA VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

33 MAS CAL VILACLARA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

10 MAS CAN BASORA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 
17 MAS CAN CANALS NOU 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

32        MAS CAN CANALS VELL 

 FINCA SANTA MARTA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

7 MAS CAN CORNET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

45 MAS CAN PLA VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

4 MAS CASA GRAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

52 MAS ELS CASALS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

80 MAS FALQUER 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

16 MAS LES COTS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

34 MAS LES FEIXES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

28 MAS LLOBET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

29 MAS MOLLET 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

3 MAS SANT JOAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

31 MAS SOLER 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

30 MAS TORRES DE BAGES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

27 MAS VILATORRADA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

84 NOMENAMENT DE LES ADMINISTRADORES 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

85 NUCLI HISTÒRIC DE SANT JOAN 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

94 PLANA DE LES TORRES 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

58        PORTAL DE L'ANTIGA ESGLÉSIA 

 DE SANT JOAN 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

15        PORTAL ROMÀNIC SANTUARI 
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 DE JONCADELL 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

90 POU DE GLAÇ 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

2 PUIG DE SANT DANIEL 1.4 Patrimoni immoble Jaciment 

87 RAVAL DELS JUEUS 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

86 RAVALL VELL 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

59 RECTORIA 1.1 Patrimoni immoble Edifici 

24        RESCLOSA DE LES FÀBRIQUES 

 DE SANT JOAN 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

64 RIERA DE FONOLLOSA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

91 RIU CARDENER 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

49 SALPÀS 4.1 Patrimoni immaterial Manifestacions festives 

13        SANTUARI I HOSPEDERIA 

 DE JONCADELLA 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

65 TINES 1.2 Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic 

6 TORRE DELS MOROS 1.3 Patrimoni immoble Element arquitectònic 

8 TORRENT DE JONCADELLA 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

12 TORRENT FONDO 5.1 Patrimoni natural Zones d'interès 

41        TROBALLA DE LA MARE DE DÉU 

 DE JONCADELLA 4.3 Patrimoni immaterial Tradició oral 

 
 
 
 

De la observació dels llistats es desprenen alguns resultats: 
 
Per àmbits destaca en primer lloc el predomini del patrimoni immoble. Del conjunt de les 97 
fitxes, 52 pertanyen a aquest àmbit patrimonial. Li segueix en abundància el patrimoni 
immaterial amb un total de 22 fitxes, degut bàsicament a l'abundància de festes. El patrimoni 
natural ocupa un total de 10 fitxes. El patrimoni documental tampoc és gaire nombrós amb un  
total de 7 fitxes repartides entre els diferents fons d'arxius i biblioteques. Destaca també 
l'escassetat del patrimoni moble amb un total de 6 fitxes, de les quals, 4 són col·leccions i una 
és objecte.  
 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 30



0

10

20

30

40

50

60

%

Pat.immoble
Pat.immaterial
Pat.natural
Pat.moble
Pat.documental

 
Per tipologies destaca el dels conjunts arquitectònics. Un bon nombre de conjunts l'ocupen el 
grup de masies de Sant Martí de Torruella. S'han fitxat totes les masies històriques que 
apareixen a la documentació medieval, tretze en total, que encara que molt transformades, han 
arribat fins els nostres dies. També s'ha fitxat un bon grup de les aparegudes al segle XIX, 
però ben conservades arquitectònicament.  
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Un altre conjunt arquitectònic important és el patrimoni considerat industrial ,és a dir aquell 
conjunt de fàbriques construïdes a tocar del riu Cardener, el grup de les tres de Sant Joan i les 
que s'esglaonen al llarg del tram que pertany a Sant Martí de Torruella. De l'observació 
d'aquest tipus de patrimoni destaca la importància del tèxtil en el passat industrial de la vila, ja 
que de les sis fàbriques existents, cinc són tèxtils, i unes una d'elles -el Paperer- pertany a un 
altre ram. Un altre aspecte a comentar, és que malgrat la importància econòmica d'aquest 
sector, els únics testimonis existents que han perviscut són els arquitectònics, no havent-se 
conservat cap resta de maquinària, teler o col·lecció relativa a aquest sector.   
 
Com a part d'aquest patrimoni s'han fitxat dos elements relacionat a activitats de caire 
industrial tradicional: el forn de maons de Can Pla i el Pou de Glaç de Can Canals Vell. 
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Malgrat això, la base de l'economia del terme va ser durant segles l'explotació de la terra i la 
producció agrícola. Els testimonis d'aquesta activitat també són abundants. Destaca 
especialment el patrimoni conservat relacionat amb el tema de la producció vitícola i la vinya 
que va ser de suma importància durant el segle XIX. Testimonis d'aquesta activitat són el gran 
nombre d'objectes relacionats amb el treball de la vinya conservats a totes les cases: premses 
de vi, botes, cups etc... A nivell arquitectònic aquesta activitat va generar una gran quantitat  
de construccions relacionades amb el seu aprofitament. Dins d'aquest grup  destaquen 
especialment les tines i les barraques de vinya.  
 
 
S'han trobat diverses tipologies dins d'aquests conjunts: 
 
1. Tines integrades dins del conjunt arquitectònic de les masies. Pràcticament totes les 

masies visitades, fitxades o no, integren tines dins del seu conjunt arquitectònic, cosa que 
demostra la importància d'aquesta activitat. La majoria d'elles es troben adossades al cantó 
nord de la casa aprofitant algun desnivell natural, o bé construït de forma artificial dins de 
coberts dedicats a aquesta activitat. També les trobem dins dels cellers en cas de què hi 
hagin, o en coberts ubicats al voltant de la casa. Les tines pròpiament dites són de tipus 
cilíndric, amb parets interiors revestides amb un tipus de rajola quadrada (cairons) i 
adaptades a la forma interior de la tina. Aquestes rajoles són generalment vidrades. 

 
2. Tines isolades al mig del camp. Construïdes al mig de camps antigament dedicats al tema 

de la vinya. Exteriorment són de planta circular o quadrangular, protegides per un 
parament de pedra exterior. 

 
3. Barraques de vinya. Integrades dins del paisatge agrícola de la zona, destaquen per la seva 

abundància en tot el territori. S'ha trobat una gran quantitat d'elles, encara que és possible 
que no totes les existents s'hagin inclòs dins l'inventari. Es tracta d'un tipus de construcció 
en pedra seca. Bàsicament s'han trobat tres tipus: les de planta circular, les de planta 
rectangular i les adossades a la feixa. 

 
4. Conjunts de barraques de vinya i tines adossades. S'han localitzats tres conjunts d'aquests 

tipus: el de mas Vilatorrada, el de mas Can Canals Nou i el de la casa anomenada La 
barraca Vella. Acostumen a ser grups de tres o quatre tines de planta circular o 
quadrangular amb la barraca adossada als peus. L'objectiu d'aquesta barraca és protegir la 
part del desguàs o "boixa" i crear un espai per deixar eines.  

 
També va ser una activitat econòmica considerable la producció d’oli. S’han localitzat alguns 
elements importants dins d’aquest camp. Així, algunes de les cases de Sant Martí conserven 
encara piques d’oli tallades en pedra. Destaca especialment pel seu bon estat de conservació i 
la seva importància el molí d’oli de la masia de Can Pla Vell. 
 
Un altre dels conjunts arquitectònics afegits són els conjunts urbans del nucli de Sant Joan de 
Vilatorrada. Es partia de la idea prefixada de què San Joan era un nucli crescut a finals del 
segle XIX a conseqüència de la instal·lació de les fàbriques tèxtils, i traient les fàbriques i els 
masos històrics, no hi havia cap edifici rellevant a nivell arquitectònic que pogués estar inclòs 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 32



dins del patrimoni cultural. Indagant en la història del municipi i a través del treball de camp, 
s’han pogut destacar localitzar un bon nombre de cases construïdes a finals del segle XIX i 
principis del segle XX que romanien amagades dins la xarxa urbana. Alguns d’aquests 
edificis: Cal Cantamisses i Cal Rojas, han estat destacats de la resta del conjunt. El mas 
Falquer, com a mas històric, ha estat rescatat de l’entramat de la xarxa urbana. A més a més 
s’han localitzat les cases primigènies del primer entramat de carrers que van donar lloc al 
nucli urbà: El Raval Vell en un punta del poble, el Raval dels Jueus a l’altra punta,  el nucli 
històric dels primers carrers a redós de les fàbriques, i el carrer Burés com a embrió del que 
podia haver estat una colònia industrial. Manquen de totes formes, estudis profunds de cada 
casa o element que conformen aquestes fitxes, i un major interès per ells. Cal aclarir però, que 
no es tracta d’edificis de gran valor artístic o arquitectònic. El tipus de construcció en què són 
fets: mur de maçoneria amb pedres irregulars, i el tipus de pedra utilitzat: pedra sorrenca 
vermellosa, fan que no siguin elements destacables. A més a més l’estat d’abandonament en 
què es troben la majoria d’ells fan que el seu valor sigui un valor de caire històric i 
sentimental més que patrimonial, però donada la modernitat del poble, no se’ls ha de 
menysprear. 
 
Els jaciments arqueològics han estat escassos. Són el Puig de Sant Daniel, ja conegut a les 
Cartes arqueològiques de la Generalitat, i un indici de jaciment al que s’ha anomenat Els 
Rasots pel nom de la partida de terreny on es troba, localitzat entre els masos Vilaclara i Cal 
Pic que va ser arrasat en descobrir-se als anys cinquanta. Per altra banda, encara que no se li 
hagi donat la categoria, no s’ha de menysprear les restes localitzades a la Torre dels Moros 
com a possible torruella medieval, potser la torre de Ravel o de Sant Martí dels documents. 
Cal afegir, que encara que s’hagin buscat amb intensitat restes de possibles assentaments o 
torres medievals, el territori ha estat tan cultivat des de fa segles i tan modificat, especialment 
durant les dècades de la vinya, que es fa difícil després d’aquesta intensa ocupació humana la 
conservació de qualsevol resta. 
 
El patrimoni moble també ha estat treballat encara que amb diferents resultats. Només s'ha 
trobat un objecte de valor significatiu com és l'ara romana conservada actualment al Museu 
Comarcal de Manresa. Respecte a les col·leccions d'objectes, cal destacar que si bé són moltes 
les cases que conserven testimonis del seu passat agrícola en forma d'estris o premses de vi i 
botes, són poques les que s'hagin preocupat de la seva conservació i són poques també a les 
que es pugui donar la categoria de col·leccions. També cal destacar que en el cas que 
existeixin tampoc no són tipològicament consistents, sinó que acostuma a tractar-se d'aquells 
objectes que la família o els propietaris de la casa han conservat al llarg del temps de manera 
espontània. 
  
El patrimoni documental tampoc no és excessivament nombrós, de tal manera que si bé en 
principi hauria de sembla que aquest podria ser abundant almenys a les masies històriques de 
Sant Martí que podrien conservar bona part de la documentació referent a la casa des de temps 
antics, cal tenir en compte que, de forma general,  aquestes cases han canviat molt sovint de 
propietaris en les últimes dècades, amb la desaparició del patrimoni documental que això 
representa. D'aquesta forma, els conjunts documentals i fotogràfics, al no ser significatius,  
han estat fitxats amb la mateixa casa. Els únics als quals s'ha donat el pes que correspon són 
als conjunts de l'Ajuntament, arxius històrics i de la biblioteca pública. 
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El patrimoni immaterial també ha estat treballat amb intensitat amb resultats diferents.  
L’abundància d’entitats culturals i esportives a Sant Joan de Vilatorrada i la seva vitalitat i 
creativitat en el camp de les manifestacions lúdiques, ha permès recuperar antigues festes 
perdudes. Cal destacar el gran nombre de festes, especialment dins del nucli de Sant Joan de 
Vilatorrada. Tot i que és de recent creació cal destacar la especial incidència de la Festa Major 
Infantil, sentida de forma molt intensa pels habitants del nucli com un paradigma 
d’originalitat, i viscuda de forma intensa.  
 
El patrimoni natural es troba representat sobre tot a nivell dels cursos fluvials, paratges 
significatius com el Collbaix i  la Plana de les Torres i alguna espècie animal significativa 
com l'esparver cendrós. 
 
Un altre aspecte a comentar és la datació del Patrimoni Cultural, si bé l’origen del terme es 
remunta a un hipotètic període romà, és en època medieval quan es configura el territori i 
l’assentament humà. Del període medieval s’han conservat escassos testimonis, només 
l’església antiga de Sant Joan i les restes de l'absis de l’antiga església de Sant Martí i les 
possibles restes arqueològiques. La datació dels masos com a patrimoni arquitectònic ha de 
fer-se en el període modern i contemporani, ja que encara que molts d’ells estiguin 
documentats des de l’edat mitjana, les transformacions arquitectòniques que han patit, fa que 
la gran majoria hagin de ser datats dels segles XVII i XVIII i molts dels segle XIX. La resta 
del patrimoni, més de la meitat, té el seu origen en època contemporània que és quan es 
configura el paisatge i l’entramat cultural actual. En aquest sentit podríem assentir que el 
Patrimoni Cultural de Sant Joan de Vilatorrada és bàsicament modern i contemporani. 

0,9% Romà

4% Medieval

4%Modern

36% Modern i
contemporani
52%
Contemporani

10% Públic
90% Privat

La titularitat del patrimoni és bàsicament privada, ja que el gruix del patrimoni és de caràcter 
immoble integrat per masies, edificis utilitzats com a vivendes i col·leccions privades. Només 
té caràcter públic els fons documentals i alguns dels edificis adquirits per l’Ajuntament i 
reutilitzats per altres usos. 
  
Un tema interessant és l’estat de conservació d’aquest patrimoni. En línies generals, tal i com 
pot  observar-se a les fitxes, és bo,  ja que la seva datació no és gaire antiga. Això no vol dir 
que no s’hagin de prendre mesures per la seva protecció, ja que com s’exposarà en el tema de 
recomanacions, s’han trobat molts elements en greu perill de destrucció. El cas més dramàtic 
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correspongui possiblement al tema del patrimoni documental. Bona part dels fons 
documentals i gràfics de les masies de Sant Martí de Torruella són avui dia desapareguts a 
causa dels canvis de propietat. 
 
 

 7.1. Realitat cultural 
 
A mida que s’anava prenent contacte amb la realitat del terme i aprofundint en el treball de 
camp van anar sorgint alguns aspectes i es van anar adquirint algunes impressions que es van 
anar confirmant i que servirien per procedir a una avaluació general del Patrimoni Cultural del 
terme i a un plantejament de la seva problemàtica. Són de forma resumida els següents punts: 
 

1. Realment es tracta d’un terme municipal integrat per dos nuclis –Sant Joan de 
Vilatorrada i Sant Martí de Torruella- que no tenen en aparença cap lligam. Malgrat 
una herència comuna- el seu passat agrícola- actualment es troben configurats per 
tradicions diferents i realitats culturals molt i molt  diferents. Un és un nucli disseminat 
i l’altra, malgrat el seu passat, és un nucli urbà configurat arran de la industrialització i 
el moviment immigratori dels anys seixanta. El pitjor dels casos no és que es tracti de 
realitats culturals diferents sinó de inclús actualment s’ignoren. 
A més a més d’aquest fet, cada nucli té els seus problemes específics: 
 

2. Sant Martí de Torruella esta perdent de forma alarmant la seva herència cultural. Si bé 
a nivell de patrimoni immoble es manté, la gran majoria de les masies van ser venudes 
durant els anys cinquanta i seixanta, després d’haver romàs durant segles i generacions 
en mans de les mateixes famílies que les donaven nom en molts casos. L’èxode rural 
d’aquestes dècades va fer que en pocs anys canviessin inclús dues o tres vegades de 
propietari, de forma que bona part dels seus habitants actualment són famílies 
provinents sobretot de la zona de Solsona, Cardona i Calaf. Aquest fet va provocar un 
trencament amb la memòria col·lectiva. Els nous propietaris no coneixien les llegendes 
i tradicions locals i  no van conservar la tradició històrica de les cases. La pèrdua de 
moltes col·leccions de fons documentals i gràfics es produeix en aquesta època. La 
manca de festes pròpies i l’escàs patrimoni immaterial també són una bona mostra. A 
més a més durant les dues últimes dècades s’ha d’afegir un altre problema. La facilitat 
dels nous mitjans de transports i la facilitat de les comunicacions amb poblacions com 
Manresa, Sant Fruitós, Callús Santpedor etc.. en un nucli disseminat, acaba de trencar 
l’imaginari comú. Un moment clau d’aquesta problemàtica va tenir lloc amb el 
tancament de l’escola. El fet de que els nens del nucli no vagin ha escola junts en un 
nucli disseminat, fa que moltes vegades, ni es coneguin entre ells, dificultant la 
identitat cultural. 
En aquest sentit és admirable la iniciativa i tasca duta a terme pel Grup de recuperació 
de patrimoni històric i cultural de Sant Martí. 

 
3. Sant Joan de Vilatorrada també pateix problemes d’identitat cultural relacionats amb la 

seva proximitat al municipi de Manresa. La extraordinària mobilitat laboral de la 
població de Sant Joan juntament amb la facilitat de les comunicacions atrau de manera 
considerable als habitants del nucli cap a nuclis més grans com Manresa. A aquest fet 
s'ha de sumar l'arribada massiva de nous veïns els últims anys cap als barris de nova 
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construcció com la zona de Cal Llobet però amb un lligam cultural cap a Manresa. 
Aquesta situació potencia la sensació de ciutat-dormitori contra la que es lluita 
constantment. Malgrat això, cal destacar la vitalitat extraordinària humana i cultural 
amb que compta el municipi amb un ampli moviment associatiu i unes entitats actives 
i amb una empenta extraordinària. 

 
4. A Sant Joan de Vilatorrada també es produeix un fet que no deixa de cridar l’atenció. 

Tenint en compte la gran aportació poblacional provinent de la immigració dels anys 
cinquanta i seixanta vinguda d’altres zones de la península, però especialment 
d’Andalusia i més concretament d’alguns pobles com Dos Hermanas, El Rubio , 
Marinaleda etc.. i l’assentament d’aquests immigrants en barris concrets com “El 
Palillo”. L'any 1981 només el 29% de la població de Sant Joan era nascuda al 
municipi. Destaca la poca empremta cultural que aquesta població ha deixat en el 
terme, sobretot si és té en compte que es tracta del municipi del Bages amb més volum 
de població immigrada. A excepció d’algunes manifestacions durant la Festa Major 
(balls regionals etc..) no es pot parlar en cap cas d’una llegat cultural andalús.  

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 36



 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
 
 
AA.DD. (1998)  Butlletí del F.C. Joanenc. 75è Aniversari. (1923-1998). Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
AA.DD. ( 1974) Butlletí informatiu de la societat coral, cultural i recreativa "La Verbena". 
Núm 8.  Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1984) Inscriptions romaines de Catalogne. I. Barcelone. Diffusion de Boccard. 
Paris. 
 
AA.DD. (1990) L'església antiga de Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1984) Sant Joan de Vilatorrada. Catalunya romànica. Vol XI. El Bages. 
Enciclopèdia catalana.  Pàgs.444-446 
 
AA.DD. (1974) Coses nostres. Butlletí informatiu de la societat coral, cultural i recreativa "La 
Verbena". Núm 1. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1982) Coses nostres: Butlletí informatiu de la societat coral, cultural i recreativa "La 
Verbena". Núm 1 i 2.  Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1983) Coses nostres: Butlletí informatiu de la societat coral, cultural i recreativa "La 
Verbena". Núm 1 i 2.  Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.D.D. (1976) Els castells catalans. Vol. 5. Pàgs. 820-822. Ed.Dalmau. 
 
AA.DD. (1918) Estatutos por los que deberá regirse la Sociedad Coral-Recreativa de 
Instrucción y Ahorro denominada "La Verbena" de San Juan de Vilatorrda.  
 
AA.DD. (1997) Guia d’espais d’interès naturals del Bages.  Col·lecció Guies nº 1. C.E.B. 
Manresa 
 
AA.DD. (1986) Llegendes i contalles del Bages. La memòria mítica dels nostres avis. Ed. 
Angle. Manresa.  
 
AA.DD. (1985),Projecte de Casal Cultural al Mas Sant Joan de Vilatorrada. Escola de 
Música. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1984) Recopilació de la història del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Sant 
Joan de Vilatorrada.  
 
AA.DD. (1980) “ Sant Joan amb història i identitat pròpies que cal retrobar” a Regió 7, 21-6-
1980 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 37

 



AA.DD.(1994) Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Sant Joan de Vilatorrada. Vol 9. 
Pàgs. 97-100. 
 
AA.DD. (1968) Visió social de Sant Joan de Torruella i estudi dels aspectes cultural i 
recreatiu. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
 
ALABERN J. (1985) “Sisitema de sanejament de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada” a 
Dovella núm 16.  Pàgs. 35-39. 
 
ANÒNIM, (1914) “El santuario y la virgen de Juncadella”  a Revista Ilustrada Jorba, núm 63. 
Manresa.  Pàgs. 69-72 
 
ANÒNIM, (1913) Juncadella: breu notícia del santuari y de la imatge y dels captius. 
Manresa.  
 
ANÒNIM, (1922) Novena en honor de la Mare de Déu de Juncadella. Manresa.  
 
ANÒNIM, (1904) Reglament del mont-pio de Vilatorrada. Montepio de Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
ANÒNIM, (1914) “ Sant Joan de Vilatorrada” a Revista Ilustrada Jorba núm 66. Manresa.  
 
AMADES, J. (1985). Costumari Català. El curs de l'any. Ed. Salvat. 
 
BALLBÉ I BOADA (1992) Tines al mig de les vinyes a la comarca del Bages. Una 
elaboració del vi insòlita a Catalunya. Manresa. C.E.B. 
 
BALLÚS G.(2000) Guia de festes del Bages. C.E.B. Col·lecció de guies. Núm 2. Manresa.  
 
BENET I CLARÀ A. (1985) Història de Manresa. Dels orígens al s.XI. Manresa.  
 
BERTRAN TEIXIDOR J.M. (1993) “La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada” a "Regió 7" , 
12-19-24 de juliol de 1993 i 2-9-16 d'agost de 1993 
 
BOLANCELL O.: (1998) "La Fira de Tardor de Sant Joan aconsegueix superar els 5.000 
visitants" a Regió 7. 26-10-1998 
 
BONET I LLACH. (1947) Notas históricas de la parròquia de San Juan de Vilatorrada  
(obispado de Vich). Sant Joan de Vilatorrada.  
 
  
CAMPRUBÍ I PLANS J. (1998) Fàbriques i empreses. 4 anys de reportatges a Regió 7. 
1994-1997. Vol II. Fundació Caixa de Manresa. Manresa. Pàgs. 26 -27 
 
CAMPRUBÍ I PLANS J. (1944) Fàbriques i empreses. Vol I. Fundació Caixa de Manresa. 
1944. Pàgs. 37-46 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 38



 
CAMPRUBÍ I PLANS J. (1984)  La dinàmica d'un poble. Cambra de Comerç de  
Manresa. Manresa.  Pàgs.187-204 
 
CANALS I GUILERA (1990) "Els pous de neu i glaç a Catalunya" a Ciència, 65 pp.42-45. 
Barcelona.  
 
CAPEL SAEZ H (1970) "Una actividad desaparecida de las montañas mediterraneas: el 
comercio de la nieve" a Revista de Geografia, 1. U.B. Barcelona 
 
 
CASALS M. (1980) Historia de "La Verbena" de Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
CASTELLANA N. (1989) Història de la casa de Cal Bisbe de Sant Joan de Vilatorrada. Sant 
Joan de Vilatorrada.  
 
CODINA I SOLER F.(1987) "Alguns aspectes de la guerra civil al municipi de Sant  Joan de 
Vilatorrada (Bages)." Dovella núm 27. Manresa.  
 
COMAS F. (1982) "Arxius de la comarca: Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torruella i 
Joncadella". Dovella núm 7. Manresa.  
 
COMAS I CLOSAS F.(1988) Sant Joan de Vilatorrada. Història del Bages. Vol II. Ed. Parcir. 
Manresa.  Pàgs.379-402 
 
DÍAZ P. (1980) Estudi del Mas Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
FERNANDEZ M. (1981)  Estudi d'un mas: el Mas Llobet de Sant Joan de Vilatorrada. Sant 
Joan de Vilatorrada.  
 
FERRER I ALÓS , Ll (1987) "Quan el Bages era un dels cellers de Catalunya" a Dovella. 
Núm 24. Pàgs. 23-28. Manresa. C.E.B. 
 
FERRER I ALÓS, LL (1987) Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya central: segles 
XVIII-XIX. Barcelona: Abadia de Montserrat. Col. Biblioteca Abat Oliba, 47. 
 
FERRER I ALÓS, LL (1996) Masies i cases senyorials del Bages. Manresa. Fundació Caixa 
de Manresa-Angle Ed. 
 
GARCIA COMES J. arqte. (1992) Estudi per a l'acondicionament del centre de cultura "Mas 
Sant Joan". Sant Joan de Vilatorrada.  
 
GUERRERO SALADO M. Arqte (1993) Projecte bàsic i d'execució de la sala de cultura 
Gallifa. Sant Joan de Vilatorrada. 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 39



GUITART J. (1932)  "El Puig de Sant Daniel, de Vilatorrada" a Butlletí del C.E.B. Núm 152. 
Manresa.  Pàgs.271-276 
 
IGLESIAS J. (1979) El fogatge de 1553. Vol I. Barcelona. 
 
MARTÍNEZ ZORRILA D. (1991) Història de la Escuela Municipal de Música de Sant Joan 
de Vilatorrada. Sant Joan de Vilatorrada.  
 
MASANA S.(1989) Industrial Anònima Gallifa Vila i Companyia (fàbrica Gallifa): Treball de 
recerca històrica sobre la fàbrica de filats de Sant Joan de Vilatorrada. Sant Joan de 
Vilatorrada.  
 
MESTRES I ANGLA F.(1988) Manresa i la seva rodalia. Sant Joan de Vilatorrada. 
Generalitat de Catalunya, Dep. Política Territorial i Obras Públicas. Barcelona.  
 
OLIVARES I PONTI D. (1997) La fortificació de la comarca del Bages en temps de les 
guerres carlines. C.E.B. Manresa. 
  
PADRÓ B. (1913) “Sant Martí de Torruella” a Butlletí del C.E. B. Núm. 149. Manresa 
 
PERARNAU, J (1992) Els pous de glaç de la comarca del Bages.  Col. Quaderns. Núm 5. 
C.E.B. Manresa 
 
PICH MERITXELL, (1987) Estudi d'una masia: La Casa Gran de Sant Martí de Torruella. 
(Treball inèdit) . 
 
PLADEVALL A. (1989) Sant Joan de Vilatorrada, aspectes culturals i religiosos. Full 
parroquial. Sup. 20.  Pàgs. 21-23 
 
RIBERA M. SERRA J. (1993) Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena. 75è 
aniversari (1918-1993). S.C.C.R. La Verbena. Sant Joan de Vilatorrada. 
 
SARRET I ARBÓS J.M. (1919)  “El cantoral de la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada” a 
Butlletí del C.E.B.núm 69.  Pàgs.193-197 
 
SARRET I ARBÓS J.M. (1915) Història y tradiciones de Juncadella. Lleida.  
 
SARRET I ARBÓS. J.M. (1929) Santuari de Nostra Senyora de Juncadella: història i 
tradicions. Manresa.  
 
SERRA R. (2001) Comarques i subcomarques de Catalunya. Bages. Vol 2.5. 
Agrup.catalana Colldejou de promoció excursionista. Mollerusa.  
 
SITJES X.: (1988) “Les esglésies manresanes del Comte Guifré”  a Dovella, núm 11. Pàgs. 
20-30 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 40



SITJES X.(1988)  “L'església de Sant Joan de Vilatorrada” a Butlletí dels A.A.R.B., núm 38.  
Pàgs.431-434 
 
SOLANELLAS T. (1995) " La nova església de Sant Joan combinarà la funcionalitat amb els 
cànons clàssics" a Regió 7. 14-12-1995 
 
SOLANELLAS T. (1996) "Comencen els treballs per fer els fonaments de la nova església 
de Sant Joan" a Regió 7. 29-8-1996 
 
SOLANELLAS T. (1998) "El Bisbe Guix consagra demà el nou temple de Sant Joan" a 
Regió 7. 16-5-1998 
 
SOLANELLAS T. (1998) "El deu anys més grans de la festa menuda" a Regió 7. 22-6-1998 
 
SOLANELLAS T. (1995) "L'Ajuntament dóna llum verd al primer esbós de la nova església 
de Sant Joan" a Regió 7. 7-4-1995 
 
SOLANELLAS T. (1996)  "S'acaba l'enderroc de l'església de Sant Joan de Vilatorrada" a 
Regió 7. 12-6-1996 
 
SOLANELLAS T. (1996)  "Sant joan recupera demà la festa de Sant Natoni tal i com es feia 
fa 25 anys" a Regió 7. 3-2-1996 
 
SOLANELLAS T. (1998) "Tret de sortida a la Festa Major Infantil de Sant Joan" a Regió 7. 
15-5-1998. 
 
SOLANELLAS T. (1999) Sant Joan de Vilatorrada. Història en imatges. 1880-1979.Col. 
Fotografia històrica. núm 7. C.E.B. Manresa. 
 
SOLANELLAS T.(1995) "Èxit a Sant Joan en l'inici de Pel Verd després del Negre" a Regió 
7. 5-4-1995 
 
SOLANELLAS T. (1998) "Sant Joan dóna la llauna en una animada Festa de Primavera" a 
Regió 7. 27-4-1998 
 
SOLANELLAS T. (1996) "Una reexida festa de Sant Antoni fa que Sant Joan reculi 25 anys 
enrera" a Regió 7. 5-2-1996 
 
SOLANELLAS T (1996) "Els treballs per enderrocar l'església de Sant Joan s'iniciaran el 3 
de juny" a Regió 7. 25-05-1996 
 
SOLANELLAS T. (1996)  "La Festa de l'Arrós de Sant Joan convoca 500 comensals" a 
Regió 7. 17-4-1996 
 
SOLANELLAS T (1996)  "Les màquines converteixen en runa l'església de Sant Joan" a 
Regió 7. 5-6-1996 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 41



SOLANELLAS T (1996)  "Sant Joan celebra demà la Festa de l'arrós" a Regió 7. 13-4-1996. 
 
SOLER I BONET, J (1994) Les barraques de vinya. Manresa. C.E.B. 
 
SOLER I BONET, J (1987) "Barraques i tines, construccions per a la vinya" a Dovella núm 
24. Pàgs. 59-61. Manresa. C.E.B. 
 
SOLER J. (1994) Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del 
Bages. Manresa. C.E.B. Col. Quaderns núm 9. 
 
SOLER QUINTANA F.(1951)  "Hallazgo de un ara romana en San Juan de Vilatorrada". 
Ampurias. Barcelona. 1951 
 
VILLEGAS F. (1977)  “El Puig de Sant Daniel (Sant Joan de Torruella)” a Gazeta de 
Manresa. 29-10-1977. 
 
VILLEGAS F. (1972) “ Milenario del monasterio de Sant Benet de Bages. Notícias sobre 
sus antiguas posesiones: Sant Joan de Vilatorrada. “ a Diari Manresa, 23-3-1972 
 
VILLEGAS F. (1972) “ Milenario del monasterio de Sant Benet de Bages. Notícias sobre 
sus antiguas posesiones: Sant Martí de Torruella.” a Diari Manresa, 31-5-1972 
 
VILLEGAS F.(1982) El romànic al Bages. Sant Joan de Vilatorrada. Manresa. Pàgs.213-
214 
 
VILLEGAS F.(1982) El romànic al Bages. Sant Martí de Torruella. Manresa. Pàgs. 211-212. 
 

SANT JOAN DE VILATORRADA       Inventari del Patrimoni Cultural              INFORME: 42



20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 3 


	SANT JOAN DE VILATORRADA
	Inventari del Patrimoni Cultural

	INFORME

