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1. INTRODUCCIÓ

L’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  (OPC)  de  la  Diputació  de  Barcelona  és  un  servei
especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local, que s'organitza a
partir  de l'articulació  d'un seguit  de  xarxes  sectorials  i/o  territorials  (Xarxa  d'Arxius
Municipals, Xarxa de Museus Locals, Programa d'Estudis del Patrimoni) que posen a
l'abast dels municipis, un conjunt de serveis i accions de suport a l'organització, gestió,
conservació,  tractament,  difusió  i  comunicació  del  conjunt  de  béns  patrimonials
presents en el territori i, sobretot, als equipaments culturals especialitzats que actuen
des de l'àmbit municipal. 

Dins del seu programa anomenat  Estudis i projectes de Patrimoni Cultural es dona
suport a les polítiques i estratègies dels ajuntaments en relació amb la conservació, la
recerca, la difusió i la dinamització dels béns patrimonials del seu territori. El programa
pretén  facilitar  a  les  administracions  locals  la  presa  de  decisions  sobre  aquest,
mitjançant diferents actuacions, entre les quals es troba la promoció de la realització
dels  Mapes de Patrimoni Cultural  Local,  abans anomenats Inventaris  del  Patrimoni
Cultural. L’objectiu d’aquests inventaris és la de dur a terme la recollida exhaustiva de
dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració. 

L’ajuntament  de  Sant  Julià  de  Vilatorta,  interessat  en  desenvolupar  un  programa
d’actuació  global  per  tal  de  disposar  d’una  eina  de  coneixement  dels  elements
patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va signar l’any 2013 un conveni
amb la Diputació de Barcelona per tal d’inventariar aquest patrimoni i facilitar la seva
gestió i conservació; la difusió als ciutadans, la presa de decisions en el planejament
urbanístic,  l’establiment  de  rutes  didàctiques  i  turístiques,  la  planificació  de  la
senyalització, etc.

La redacció del projecte ha estat executada per la historiadora i arqueòloga Virgínia
Cepero, sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, a través del seus serveis tècnics.
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2. AGRAÏMENTS

La  realització  d’aquest  inventari  no  hauria  estat  possible  sense  la  inestimable
col·laboració de diverses persones que, des dels seus coneixements i experiències,
han facilitat la seva documentació i redacció.

Agraeixo la col·laboració de l’Ajuntament de  Sant Julià de Vilatorta pel seu interès i les
gestions  realitzades.  Però  d’una  manera molt  específica  a Lluís  Vilalta,  regidor  de
Cultura, que ha posat tots els recursos disponibles per tal de facilitar la feina. 
També  les  aportacions  de Roser  Godayol,  tècnica  de  turisme,  Francesc  Orenes,
responsable de l’Arxiu històric de Sant Julià de Vilatorta, i de l’arxiver Jordi Vilamala. 

També  agraeixo  les  informacions  facilitades  per  Lluís  Solanas,  responsable  de
Meteovilatorta, Josep Maria Molist, president de l’Associació Gegantera de Vilatorta i
Vilalleons, Francesc Farrés, propietari de Sant Llorenç, i Jordi Mengod, president de la
Societat Ocellaire de Sant Julià.

Una especial menció a Santi Riera, president de les Caramelles del Roser, per totes
les atencions rebudes i la informació que tan amablement m’ha facilitat. És el millor
col·laborador que he tingut a Sant Julià. 

També agraeixo la revisió de l’inventari per part d’Anton Carrera, Francesca Masnou,
Montse Piqué, Josep Masó i Cristina Suñen, a més dels ja mencionats Santi Riera,
Francesc Orenes i Lluís Solanas.

Agrair a mossèn Jaume Reixach, rector de les parròquies de Sant Julià de Vilatorta i
de  Santa  Maria  de  Vilalleons,  per  haver-me  obert  les  portes  dels  temples.  I
especialment a l’antic campaner de Vilalleons, Pere Verdaguer, per la seva atenció i
amabilitat.

Un reconeixement a Albert Vidal Martí, geòleg del Servei d'Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat, ja que durant la redacció del Mapa de Patrimoni va actualitzar les
dades de les fitxes paleontològiques del municipi presents a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic, i va facilitar-me tota la informació disponible.

Tanmateix, les atencions rebudes per part d’Angelina Verdaguer, directora de l’Arxiu
Comarcal  d’Osona,  Anna  Homs  del  Museu  Episcopal  de  Vic,  i  Dídac  Teixidor,
responsable Centre de Documentació de Patrimoni Etnològic de Catalunya.

D’altra banda, cal agrair als propietaris de les masies que han obert amablement les
portes  de  casa  seva.  El  treball  de  camp  que  s’ha  fet  per  localitzar  els  elements
patrimonials no hauria estat possible sense la memòria i el coneixement del territori de
molta gent del municipi que ha estat entrevistada. 

Als meus pares per facilitar-me la conciliació de la vida laboral i familiar. I sobretot al
meu acompanyant a les visites, en Jordi Salvadores. 
A tots ells, el més sincer agraïment.
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3. EL MARC TERRITORIAL  

3.1. EL MEDI FÍSIC

Situació geogràfica:

Mapa topogràfic de Sant Julià de Vilatorta, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/ 50000.

- Municipi: Sant Julià de Vilatorta.
- Comarca: Osona.
- Coordenades UTM: 443645.0 m   4642730.0 m.
- Alçada mitja: 595 msnm.
- Extensió: 15,9 km2

.

- Població: 3.123 h (2013).

El terme municipal de Sant Julià de Vilatorta està situat a la part oriental de la comarca
d’Osona, i forma la separació natural entre la Plana i les Guilleries.  Una bona part de
les seves terres es troben dins l'espai natural de Savassona.  El municipi ocupa una
superfície de 15,9 km2, i compta amb 3.123 habitants. 

El terme, que des de l’any 1937 i  fins el  1939 va canviar  el  nom pel de Vilatorta,
comprèn el  poble  de Sant  Julià  de Vilatorta,  cap administratiu,  Vilalleons,  que fou
annexat al terme de Sant Julià el 1946.

Sant Julià limita al nord amb el municipi de Folgueroles, a l’oest amb el de Calldetenes
i el de Santa Eugènia de Berga, a l’est amb els termes de Sant Sadurní d’Osormort i
Viladrau, i al sud amb el de Taradell.
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El terme té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de la plana
de  Vic,  a  l’oest,  considerablement  terrassada  i  de  pendents  suaus,  amb  altituds
situades per sota dels 700 m, i les Guilleries, a llevant. Les valls dels torrents d’aquest
sector  són verticals,  formant  un paisatge  diferenciat  de la  resta  del  municipi, amb
altituds que oscil·len entre els 750 i els 850 m. 

A cavall entre els dos sectors, al nord, s’hi troba el nucli urbà, que simbòlicament actua
com a línia divisòria entre les terres de conreu de la plana i la massa forestal de la
muntanya. Es caracteritza per una dualitat, per una banda el nucli antic, amb un petit
eixample  que continua la  tipologia  urbanística  originaria,  i  per l’altra  banda,  al  seu
entorn i  en direcció cap a la  plana,  una gran superfície de zones urbanitzades de
creixement  extensiu.  Vilalleons  és  un  petit  nucli  rural  a  l’entorn  d’una  església  de
notable interès històric.

El clima:

El clima és submediterrani continental,  amb pluges abundants a la primavera i a la
tardor. Les precipitacions mitjanes anuals són al voltant dels 700 mm. La temperatura
mitjana anual és d’11º C, i les nevades són poc freqüents.

La situació geogràfica del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, entre la Plana i
les Guilleries, estableix dues àrees climàtiques desiguals,  tot i que degut a la seva
petita extensió territorial, es produeix una amalgama del clima continental de la Plana
de Vic, i el de mitja muntanya de les Guilleries, amb el domini d’un o de l’altre. 
En quant a les temperatures, tal com es produeix a la Plana, la inversió tèrmica és
significativa, especialment durant els mesos d’hivern. L’acumulació d’aire fred al fons
de la plana i la conseqüent aparició de forta humitat  i  boira es produeix amb més
intensitat a la zona de ponent del municipi.
Tanmateix,  és  destacable  el  fet  que  les  temperatures  màximes  a  l’estiu  són
lleugerament  més elevades que a d’altres  indrets  de la  comarca.  Es  produeix  per
l’efecte d’olla de les muntanyes de l’entorn, ja que la zona baixa del terme és l’àrea
més enclotada de la Plana.
Aquest fenomen, juntament amb la situació geogràfica del municipi, amb muntanyes
més altes cap al sector del Montseny, fa que el poble gaudeixi d’unes temperatures
mitjanes relativament suaus.

La vegetació:

Des  del  punt  de  vista  biogeogràfic,  el  paisatge  principal  correspon  al  de  la  regió
submediterrània, zona euro-siberiana en transició cap a la zona mediterrània. És per
aquest motiu que hi conviuen components mediterranis i d’altres centreeuropeus.
Hi predominen espècimens que suporten bé els hiverns freds i els estius secs, amb
vegetació mediterrànies als solells i vegetació europea a les obagues. 

L’espècie  arbòria  dominant  és  el  roure  martinenc  (Buxo-Quercetum  pubescentis
fagetosum),  tant  a  la  zona  de  la  plana  com a  gran  part  de  la  zona  muntanyosa,
coronant  les  carenes  i  els  turons,  i  a  les  solanes,  on  conviu  amb  les  alzines
muntanyenques.
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La zona de la Plana de Vic, molt alterada per l’activitat agrícola, està dominada pels
camps de  conreu,  gairebé  tots  de  secà (blat,  blat  de moro,  naps i  farratges).  Els
marges  són  ocupats  per  bardissars  i  fenassars,  amb  o  sense  coberta  arbòria  de
roures,  oms,  acàcies,  i  alguna  noguera.  En  destaquen  alguns  roures  de  grans
dimensions. 
A  les  ribes  dels  torrents  d’aigua  hi  creixen  verns  i  salzes,  sense  formar  masses
importants.
La zona de muntanya és principalment forestal, dominada per les rouredes de roure
martinenc, amb boixedes i alzines escampades. Als fondals dels torrents, hi predomina
el bosc caducifoli  humit de salzes i sargues, avellaners,  verns i  freixes,  amb algun
grèvols, trèmuls i  pollancres disseminats. Les pinedes secundàries de pi  roig s’han
estès a la regió per l’acció de l’home.
En quant a la vegetació de la zona de transició entre la Plana i la muntanya, és una
mescladissa  de  les  dues  espècies  de  comunitats  vegetals,  alterades  per  l’activitat
humana. Hi predominen les rouredes, amb alzines, oms i acàcies als marges i petites
zones  boscoses  disseminades,  amb  la  vegetació  de  ribera  a  les  proximitats  dels
torrents.

Les aigües:

El municipi  de Sant Julià de Vilatorta forma part de la regió hidrològica del Pirineu
Oriental dins la conca del riu Ter. 
Les aigües provinents de les precipitacions són recollides per les rieres i els torrents de
petit cabdal i règim estacional, que tenen un trajecte d’est a oest.
Es diferencien tres petits cursos fluvials que travessen el terme. El principal és la riera
de Sant Julià, que duu les aigües des de la carena de les Bruixes fins al nucli urbà, i
d’aquí cap a Calldetenes, a la riera de Sant Martí. 
Els altres dos cursos d’aigua són el torrent de Vilalleons i el torrent del Llopart, que són
gairebé paral·lels,  i  recullen les aigües a la vall  que forma la carena a l’entorn del
santuari de Puig-l’agulla. Són de règim estacional, quedant secs a l’estiu, i sovint estan
contaminats per l’activitat agrícola i ramadera de la plana.

En quant  a les  aigües subterrànies,  estan gairebé totes  contaminades  pels  nitrats
procedents dels purins de les explotacions ramaderes i l’adob dels camps de conreu,
presents al municipi o a les seves proximitats.

Geologia: 

El municipi s’emmarca a la Depressió de l’Ebre. El subsòl està constituït per roques
sedimentàries corresponents a l’Eocè,  i  tots els materials del substrats oscil·len en
direcció nord-oest. 
Les roques més antigues es troben a l’est  del terme, i  es tracta de conglomerats i
gresos de les Guilleries,  de color  vermellós,  amb una mitjana de 200 m de gruix i
restes fòssils corresponents a mol·luscs.
A ponent  del  municipi,  per sobre d’aquests conglomerats i  calcàries,  hi  afloren les
margues blaves de la plana, amb un gran nombre de fòssils marins. 
Sobre les margues, es localitzen jaciments del quaternari,  corresponents a dipòsits
fluvials de còdols de riu i sorres. Per sobre d’aquest substrat superficial, s’hi assenten
els camps de conreu.
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Vies de Comunicació:

El municipi és creuat pel sud per l’Eix Transversal (C-25). Completen la xarxa viària la
carretera BV-5201, que comunica l’Eix Transversal amb Sant Sadurní d’Osormort, la
BV-5202, que enllaça Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, i altres vies locals que
comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles i amb Santa Eugènia de Berga, i
Vilalleons amb el santuari de Puig-l’agulla.

En quant als camins públics, els més destacables corresponen als que menen de Vic i
s’estenen per la Plana,  arribant al  municipi  com una xarxa escampada per la zona
agrícola de Calldetenes i Folgueroles. El més important és el camí ral de Sant Julià de
Vilatorta.
L’altra xarxa de camins rurals són els que surten des de les carreteres de Vilalleons i
de Sant Sadurní d’Osormort,  i  ascendeixen en direcció a les carenes que per l’est
limiten el terme. Aquests travessen la zona forestal al peu de les Guilleries, des del
nucli urbà fins a Vilalleons. El més considerables són: el camí de la Carena (fitxa núm.
283), que duu al Santuari de Puig-l’agulla, la ruta del Meridià Verd (fitxa núm. 213) i el
sender de Gran Recorregut GR-2 (fitxa núm. 214).

3.2. SÍNTESI HISTÒRICA  

La presència humana al municipi de Sant Julià de Vilatorta és documenta des d’època
prehistòrica. Són nombrosos els jaciments arqueològics des del Neolític. Així doncs les
primeres evidències d’ocupació del territori cal cercar-les als jaciments de Bosc del
Quer (fitxa núm. 204), la Cova del Gegant (fitxa núm. 207), la Pedra del Gili (fitxa núm.
209) o Sant Llorenç del Munt (fitxa núm. 244).

Malauradament, només el jaciment del Bosc del Quer ha estat objecte d’intervencions
arqueològiques  sistemàtiques,  i  de  la  resta  de  jaciments  només  consten  algunes
notícies, com en el cas de la Cista de Vilalleons (fitxa núm. 206), o  d’estudis parcials i
incomplets, com la Cova del Gegant, la Creu del Cucut o la Pedra del Gili:

 El Bosc del Quer és un jaciment arqueològic que presenta dues grans fases
històriques. La primera respon a restes d’estructures d’hàbitat a l’aire lliure i
d’emmagatzematge  del  neolític  postcardial  –  calcolític  –  bronze  final,  i  la
segona a un camp de sitges d’època tardoromana.

 La notícia de la troballa de les restes d’una  cista  amb túmul a Vilalleons,
entre els anys 1910 i 1920, per part de membres del Centre Excursionista de
Vic (antiga colla Gurb). 
L’indret  ha  estat  objecte  d’investigacions,  però  les  restes  no  han  estat
localitzades, i  es desconeix l’existència de materials arqueològics associats a
la  notícia,  fets  que  impedeixen  la  confirmació  de  l’existència  del  possible
jaciment.

 La Cova  del  Gegant,  on  l’any  1984,  l’arqueòleg  Josep  Castany  Llussà  va
descobrir  materials  arqueològics  durant  una  prospecció  per  la  zona,  en
circumstàncies fortuïtes. 
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La cova no ha estat mai objecte d’una excavació arqueològica sistemàtica i, tot
i que les troballes podrien correspondre a una necròpolis neolítica, només una
intervenció arqueològica permetria obtenir més informació sobre el jaciment.

 La  Creu  del  Cucut és  un  jaciment  arqueològic  corresponent  a  un  centre
d’explotació ceramista datat en el període alt imperial romà, entre els segles I i
III dC. A principis del segle XX, fou objecte d’una intervenció arqueològica per
part  de membres del  Museu Episcopal  de Vic,  que van excavar  un forn de
planta circular amb murs de pedra i una tàpia d’uns 0,25 m de gruix. Aquesta
estructura fou destruïda posteriorment.

 La Pedra del Gili  és un bloc de gres amb inscultures. És difícil atribuir-li una
cronologia precisa, donada la seva manca de context arqueològic. És possible
l’adscripció d’alguns gravats a la prehistòria, probablement relacionat amb els
inicis de l’art esquemàtic (segona meitat del III mil·lenni – primera meitat de II
mil·lenni aC), i d’altres gravats a l’època medieval.

Tot i l’existència d’aquests testimonis de poblament en època antiga, Osona no esdevé
una  demarcació  amb  significació  política  fins  a  finals  del  segle  VIII.  En  aquests
moments  era  un  territori  pràcticament  despoblat  amb  inexistència  d’organitzacions
estamentals.
Aquesta circumstància era motivada per la descomposició de la societat hispanogoda i
exacerbada per les constants irrupcions sarraïnes al territori, que van arribar a ocupar
els Pirineus i les terres de la Septimània des de l’any 720.
Així doncs, la monarquia carolíngia va organitzar per tal de defensar-se de les ràtzies,
recuperar el territori perdut i establir una frontera amb els sarrains.
La repoblació i defensa del territori es va afermar durant el regnat Guifré el Pilós, quan
es va produir transvasament de la població des de les zones muntanyoses cap a les
planes fèrtils. 
El  comtat  d’Osona fou repoblat  per  habitants  procedents  de la  Cerdanya.  Un dels
testimonis  d’aquesta  primera  organització  de  la  terra  la  constitueixen  els  antics
documents  de  l’administració  de  Sant  Llorenç  del  Munt  (fitxa  núm.  86),  i  les
consagracions o d’altres documents que acrediten l’inici de l’activitat de les parròquies.
El castell de Sant Llorenç es documenta a partir de l’any 881, quan Anserbert i la seva
muller Ermoïga i Ranemir i la seva muller Núnia vengueren a Todulf i la seva muller
Traselinda dos camps situats al  comtat  d’Osona, i  en el  terme del  castell  de Sant
Llorenç.
El castell de Sant Llorenç del Munt al segle X tingué la jurisdicció de tot l’antic terme de
Vilatorta. 

SANT JULIÀ DE VILATORTA:

La notícia més antiga de l’existència de l’església de Sant Julià la proporciona l’acta de
consagració de l’any 1050, quan fa referència a una consagració anterior que féu el
bisbe de Vic, Idalguer i que, per tant, degué tenir lloc entre els anys 899 i 914. 
Des de l’any 927 es coneix l’església de Sant Julià com a parròquia, quan Avonda i
Sabrosa vengueren a Sendred i a la seva muller Donegilda la vila de Quer, situada a
l’apèndix de Sant Llorenç, a la parròquia de Sant Julià.
El  document  més  antic  que  esmenta  el  lloc  de  Vilatorta  és  de  l’any  935,  quan
Ermengúncia vengué a Sunyer diversos béns, situats a l’apèndix de Sant Llorenç, al
lloc anomenat Vilatorta.
A la documentació dels anys 981 i 982 la parròquia de Sant Julià és esmentada com a
basílica.
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L’any 1050 l’església original fou substituïda per una altra, construïda per Bonfill, rector
de la parròquia, juntament amb els veïns. Bonfill demanà al bisbe de Vic, Guillem de
Balsareny,  que  consagrés  la  basílica  de  Sant  Julià  de  Vilatorta,  el  qual  confirmà
l’antiga  dotació  concedida  durant  la  consagració  del  bisbe  Idalguer.  D’aquesta
consagració  es  conserva  la  lipsanoteca  (fitxa  núm.  227)  i  la  fusta  que  tancava  el
reconditori (fitxa núm.  229) en el qual foren col·locades les relíquies, amb grafits amb
noms dels  assistents  a  la  consagració  encapçalats  pel  sacerdot  Bonfill  i  els  seus
familiars.

Al segle XII, el poble de Sant Julià va passar al domini dels senyors de Bellpuig, fet pel
qual era conegut, durant els segles XIV i XV, com a Sant Julià de Bellpuig.

A la segona meitat del segle XIV, el creixement demogràfic es va aturar a causa de la
Pesta Negra, que va afectar a tota Europa. A Osona,  un terç de la població va morir i
una part  dels  masos van quedar  rònecs.  A la  parròquia  de Sant  Julià  només van
sobreviure unes set o vuit famílies.

Un cop superades les seqüeles de la Pesta Negra i dels terratrèmols del segle XV
(1428 i  1448), es va iniciar  un creixement  lent  però progressiu de la població i  de
l’economia  durant  els  segles  XVII  i  XVIII.  Sant  Julià  va passar  de tenir  vint-i-dues
famílies l’any 1553 a noranta famílies l’any 1782.

Durant molts anys, Sant Julià de Vilatorta era conegut com a Sant Julià de les Olles,
pel  seu  important  nombre  d’obradors  d’indústria  artesanal  de  terrissa,  dedicats
especialment a la fabricació d’atuells fets de ceràmica vidriada (olles, cassoles, etc.)
preparada per anar al foc. 

La major part dels pobles d’Osona durant el segle XVIII, van ser objecte d’una forta
industrialització relacionada amb les corrents d’aigua i a la seva energia motriu, amb el
corresponent increment de la població. Tot i així, a Sant Julià aquest creixement no es
va produir, a conseqüència de la inexistència d’energia motriu i de la manca de bones
comunicacions. 

A  excepció  de  la  indústria  artesanal  de  terrissa,  l’absència  d’industrialització  va
provocar el traspàs d’habitants a d’altres pobles de la contrada. Així, al cens de l’any
1626 a Vilalleons hi havia 232 habitants, i a Vilatorta hi havia 640 habitants, mentre
que al 1787 Vilalleons tenia només 184 habitants i Sant Julià 511.

Tanmateix durant el segle XVIII, bona part de les cases i masies del terme van ser
reformades o ampliades. El creixement de la vila es documenta a les llindes de les
cases,  amb els  gravats dels  noms dels  propietaris,  l’any  de la  construcció,  alguns
emblemes  religiosos  o  dels  oficis.  Els  oficis  més  freqüents  al  poble  eren  el  de
terrissers, filadors de teixits, sastres, ferrers, basters, etc.

A finals del segle XIX el poble comptava amb tretze obradors de terrissa i una fàbrica
de filat de cotó, i hi vivien un miler d’habitants.

L’any 1894 es va inaugurar el Col·legi d’Orfes, concebut per Josep Puig i Cunyer, fruit
de la idea de la construcció d’una granja escola per a orfes pobres.
El pare  Manuel Cazador i López, tres anys més tard, va instal·lar-hi un observatori
meteorològic i, temps després, un museu de ciències naturals.
L'edificació del Col·legi d'Orfes va facilitar la construcció d'avingudes i carrers a la part
nord del municipi.
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El  frondós  entorn  de  Sant  Julià,  el  seu  clima  i  la  qualitat  de  les  seves  aigües,
especialment les de la Font Noguera, van convertir el poble a principis del segle XX,
en un lloc d’estiueig i de repòs per famílies de la burgesia barcelonina.  Així doncs, es
van construir  nombroses torres i xalets modernistes, especialment a l’entrada de la
població,  però també dins  del  nucli  urbà,  i  es  van reformar  i  transformar  antigues
cases.
L’important  patrimoni  arquitectònic  del  terme  municipal  es  va  veure  ampliat
notablement  amb les  edificacions  del  mestre  d’obres  Miquel  Pallàs i  Sala (1876-
1943). Entre les que destaquen ca l’Anglada, can Valls, can Pipaire, can Menció, ca la
Manyana, can Pallàs, l’antic escorxador, etc. L’obra més cèlebre i popular de Miquel
Pallàs va ser la remodelació del parc de les Set Fonts, inaugurat l’any 1933. 

Durant la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX, Sant Julià de
Vilatorta va patir el moviment migratori del camp cap a les ciutats, fet que va provocar
que el nombre d’habitants quedés estancat.

Durant  la  Guerra  Civil  (1936-1939)  va  ser  alcalde  republicà  Josep  Junoy,  que  va
intentar que no es produïssin ni aldarulls ni enfrontaments. 
Durant l’estiu de l’any 1938, les Forces Aèries de la República van instal·lar un camp
d’aviació, amb l'objectiu principal de muntar-hi nous avions de guerra. El camp era un
dels quatre que van existir a la comarca d’Osona juntament amb els de Vic, Manlleu i
Tona. Al seu entorn s'hi van construir hangars, polvorins i refugis.

La Guerra Civil va suposar una disminució de la població; a Sant Julià es va passar de
1.061 habitants l’any 1936 a 939 l’any 1940; a Vilalleons es va passar de 238 a 239
durant els mateix període de temps.
L’any 1946, es va produir la incorporació del terme de Vilalleons al municipi de Sant
Julià de Vilatorta.

La represa cívica i cultural va ser lenta, i algunes de les primeres manifestacions de
caire  catalanista  van venir  d’entitats  excursionistes.  Les  caramelles  van ser  també
elements de represa cultural .

A la dècada dels anys 70 i 80 del segle XX, el poble  es va ampliar en direcció a
Folgueroles  amb  la  urbanització  de  Pleuna  i  les  Pedreres.  Posteriorment,  es  va
urbanitzar el sector del Puig i, en el decurs dels últims anys, s’han urbanitzat les zones
de la Font d’en Titus, el Perer, Cansalarga i l’Albereda. 
Un altre sector urbanitzat és la zona industrial situada a la carretera de Vilalleons, a
prop de la masia de la Quintana, on ja s’hi ha establert una quinzena d’indústries.

VILALLEONS:

La  parròquia  de  Vilalleons  es  va  originar  a  l'entorn  d'una  vila  rural,  citada  a  la
documentació antiga des de l’any 927 amb el nom de villa Leonis, quan Duran i la seva
muller Rosa vengueren a Conrad i la seva muller Alúdia la vuitena part d’una peça de
terra, situada al terme de Taradell, a villa Leonis.
Probablement, es correspon amb l’indret on es situa la casa de la Sala, atès que els
seus antics propietaris es cognomenaven Vilalleons. 
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Les funcions parroquials apareixen per primer cop a la documentació de l’any 1007,
quan Enyec i la seva muller Richel vengueren a Sunifred i a la seva muller Martina una
peça de terra, situada a la parròquia de Vilalleons, a l’Olmeda.

El  gran terme del castell  de Taradell  era una de les grans divisions jurisdiccionals
inicials del comtat d’Osona i comprenia inicialment els actuals municipis de Taradell,
Viladrau, Santa Eugènia de Berga i el sector de Vilalleons.

Al segle XIV, una part de les parròquies de Santa Eugènia de Berga i de Vilalleons es
van separar del terme del castell per a formar una quadra civil, amb un batlle propi, i
des de l’any 1385 sota la protecció dels consellers de la ciutat de Vic. 
Una gran part de la parròquia de Vilalleons va continuar adscrita al terme del Castell
de Taradell i actualment forma part del municipi de Viladrau i de la província de Girona.

L’any 1652 havia acabat la Guerra dels Segadors; havia estat una guerra de Catalunya
contra el rei de Castella Felip IV i, especialment, contra el seu privat, el comte-duc
d’Olivares. Els catalans havien escollit com a rei a Lluís XIII de França, però cansats
de les arbitrarietats del rei francès, van tornar a reconèixer com a rei a Felip IV. És per
aquest motiu que els francesos, al llarg del segle XVII, atacaren diverses vegades el
Principat,  i  envaïren quatre cops la comarca d’Osona, saquejant  les esglésies i  els
pobles. 
L’any  1654,  les  tropes  franceses  incendiaren  l’església  de  Vilalleons,  fet  que  va
provocar la pèrdua de tots els seus altars i de l’antiga imatge de Santa Maria.
Segons  Antoni  Pladevall  i  Font  (1994:23)1:  “El  pas  dels  francesos  fou  funest  per
Vilalleons i la seva església, puix que no només es perderen els retaules i béns de
l’església i de la parròquia, sinó que també els particulars varen perdre bens i collites
que havien amuntegat a l’església, car que confiaven en la seva immunitat i dret d’asil
com a lloc sagrat”.
Tanmateix, aquest succés va provocar el naixement de la capella de Puig-l’agulla, que
aviat va reemplaçar l’antiga advocació. La devoció es va adreçar vers el lloc on s’havia
fet la troballa de l’antiga imatge de la Mare de Déu i d’on procedia el seu llegendari
culte. 
La parròquia va romandre unida a Santa Eugènia de Berga fins l’any 1823. El poble de
Vilalleons va gaudir de plena independència entre l’any 1823 i 1946, fins que a causa
de la considerable reducció del seu nombre d’habitants, fou annexat al terme de Sant
Julià de Vilatorta, als anys quaranta del segle XX.
Actualment Vilalleons té uns dos-cents habitants, dels quals només una vintena viuen 
al seu nucli urbà.

3.3. INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA, L’ESCUT MUNICIPAL I LA BANDERA 

Toponímia:

Sant Julià de Vilatorta:

1 PLADEVALL i FONT, A. (1994). Puig-L'Agulla i Vilalleons: un santuari i una parròquia mil·lenària. 

Barcelona: Ed. Montblanc-Martín, p. 71.
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Els noms històrics amb els que s’ha anomenat al poble són Vilatorta, Sant Julià de
Bellpuig i Sant Julià de les Olles.
Sant Julià de Bellpuig és el nom antic, que li fou donat des del segle XIV, a causa del
veïnatge del casal de Bellpuig.
Sant Julià de les Olles és el nom popular donat des del segle XVI, per la seva antiga
indústria dels terrissers, especialitzats a fer olles.

El mot Vilatorta va ser adoptat oficialment l’any 1937. Aquest topònim està format pels
termes  vila i  torta.  El  terme  vila  ve del  llatí  villa,  i  fa  referència  a una propietat  o
explotació rural. La vil·la era la casa del senyor, un hisendat propietari de la zona. 
Tanmateix, tot i que existeixen altres hipòtesis sobre la part determinativa del topònim,
la més acceptada afirma que torta podria venir dels termes torta o torda, i fos el nom
d’algun dels seus primers ciutadans i, per tant, Vilatorta seria un antropònim.

Vilalleons:
El topònim Vilalleons, està format etimològicament pels termes  vila i lleons. El terme
vila ve del llatí villa, i tal com s’esmenta anteriorment, i fa referència a una propietat o
explotació rural. 
D’altra  banda,  el  terme  lleons és  una  derivació  del  mot  primitiu  leonis,  i  podria
correspondre  al  nom  del  propietari  d’aquesta  vil·la  i,  per  tant,  Vilalleons seria  un
antropònim. 
Aquesta teoria es basa en el fet que els propietaris d’una casa pairal propera al nucli,
coneguda  com la  Sala,  es  cognomenaven  Vilalleons.  Eren  cavallers  al  servei  del
senyor  de  Taradell  i  mantingueren  el  cognom  fins  al  primer  terç  del  segle  XV.
Tanmateix,  el  topònim  sala, fa  referència  a una edificació  fortificada o  protegida,  i
evidencia un grau jeràrquic superior sobre la resta cases de l’entorn.

El gentilici  per a anomenar els habitants del municipi  de Sant Julià  de Vilatorta és
vilatortins i vilatortines.

Escut i bandera:
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L’escut del municipi  és un element identificador i també esdevé un signe d’identitat
clau per a la població. Tanmateix Sant Julià de Vilatorta encara no gaudeix d’un escut
municipal reconegut per la Generalitat2.

3.4. LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT

Població:

La superfície del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta és de 15,9 Km², amb una
població, segons el cens de l’any 2013, de 3.123 habitants. Per tant, la seva densitat
demogràfica és de 196,4 habitants per Km².

Les primeres dades de població reculen a l’any 1553, quan la vila tenia 22 famílies,
quantitat que es va anar incrementant amb rapidesa als segles XVII i XVIII.

Evolució demogràfica al segle XX:

                           

                                  Font: Idescat. Estadística de població

La primera meitat del segle XIX va ser un període demogràfic força estable,  amb una
considerable crescuda registrada ja en el  primer cens modern. Entre finals del
segle XIX i principis del segle XX va continuar el creixement demogràfic, al que va
contribuir l’establiment del poble com a centre d'estiueig. Un cop sobrepassats el
miler d'habitants, es va iniciar un període d’estabilitat demogràfica.

Després de la Guerra Civil (1936-1939), durant els anys de postguerra, es va produir
una davallada demogràfica, i la població va disminuir per sota el miler d'habitants. 

Entre la dècada dels anys 40 i 50 del segle XX, es va iniciar el màxim període de
creixement, amb un 3% anual. 

Des de la dècada dels anys vuitanta del segle XX fins a l’actualitat, s’està produint un
creixement  vegetatiu  positiu  de  la  població.  Aquest  augment  és  el  resultat  de
l’establiment  de  parelles  joves,  originaries  principalment  de  Vic  i  d’altres  termes

2
 Pot consultar-se a la pàgina web de la Generalitat on es relacionen els escuts i banderes oficials i la

legislació vigent per a dur a terme les Sol·licituds corresponents: www.municat.gencat.cat/municat

15

http://www.municat.gencat.cat/municat


MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                               SANT JULIÀ DE VILATORTA
Memòria Tècnica

municipals d’Osona, i de persones provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona,
que tenen la segona residència a Sant Julià de Vilatorta.
En el cas de la població immigrant, majoritàriament prové directament del seu país
d’origen, i una petita part ja residia amb anterioritat a algun altre municipi del territori
espanyol.

Activitat econòmica:

Sant Julià  de Vilatorta és un municipi  bàsicament residencial,  i  la major part  de la
població activa que hi viu (aproximadament el 80%) treballa fora del terme municipal,
principalment als centres industrials i  de serveis de la comarca d’Osona i de l’àrea
metropolitana de Barcelona. 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2008 2,4 28,8 12,5 56,3 100,0
2006 4,2 30,0 12,9 53,0 100,0
2001 5,3 35,6 9,3 49,7 100,0

Font: Idescat. Estadística de població 2008.

El sector econòmic més considerable és el de serveis, seguit per la indústria, activitat
que ha patit una fort descens en els darrers anys, la construcció, que també ha patit
una enorme davallada degut al context de crisis econòmica, i l’agricultura.

En  quant  al  sector  primari,  predomina  l’activitat  ramadera  per  sobre  de  l’activitat
agrícola. Pel que fa a la ramaderia, en destaca la cria de bestiar porcí, boví i oví, i la
cuniculicultura.
En quant a l’agricultura, els principals conreus són els cereals (ordi, blat, civada) i els
farratges.
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Tradicionalment, els oficis més habituals del municipi de Sant Julià de Vilatorta eren el
de paraire i els relacionats amb la confecció de teixits, i el de terrisser, a més d'altres
de comuns a tots els pobles, com són sastres, ferrers, basters o mestres de cases. 
L’antiga tradició terrissaire del poble, molt destacada principalment durant els segles
XVIII  i  XIX  (conegut  popularment  com  Sant  Julià  de  les  Olles),  actualment  ha
desaparegut. 

3.5. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS SOBRE EL PATRIMONI

Sant Julià de Vilatorta compta amb una sèrie d’equipaments patrimonials de caràcter
públic:

- L’Arxiu Municipal (fitxa núm. 240). Des de l’any 1992 l’Oficina del Patrimoni
Cultural  (OPC)  de la  Diputació  de  Barcelona  desenvolupa  un  programa de
suport als arxius municipals de la província de Barcelona. L’arxiu de Sant Julià
de Vilatorta forma part de la Xarxa d’Arxius de la Diputació de Barcelona. S’hi
conserva la documentació generada per la pròpia administració local. L’arxiu és
obert a les aportacions de particulars, els quals poden dipositar o cedir la seva
documentació  al  fons  municipal.  L’Arxiu  Històric  es  troba  en  procés
d’incorporar-se dins l’Arxiu Municipal.

- El Saló Catalunya (fitxa núm. 61). És un teatre que compta amb un aforament
de 274 butaques. El seu escenari és apte per a fer-hi representacions teatrals,
concerts,  cinema,  etc  i  aixopluga,  en  cas  de  mal  temps,  algun  dels  actes
programats a l’aire lliure. Les principals activitats que s’hi duen a terme són el
cicle de cinema infantil i familiar, les representacions del grup de teatre local
“Vilatorta Teatre”, el pregó de la Festa Major, els concerts de final de curs i
actes de Nadal de l’Escola Municipal de Música, de l’escola pública Bellpuig i
del Col·legi del Roser. 

- L’Aula de Cultura. Aquest equipament funciona des de l’any 1986. És una sala
d’uns 125 metres quadrats, apte per fer-hi exposicions, conferències, xerrades i
activitats  socio-culturals.  Les  principals  activitats  que s’hi  duen a terme són
l’exposició de la Festa Major, dedicada als artistes i artesans locals, els assajos
de les Caramelles del Roser i de la coral Cants i Rialles, i diverses activitats de
tallerisme.

- Bibliobús  de  les  Guilleries.  És  una  biblioteca  mòbil  que  disposa  dels
mateixos serveis i té el mateix tipus de fons que una biblioteca estable. És un
servei pensat per a la cultura, la informació i el lleure, obert a tothom, i els
serveis que ofereix són gratuïts. Està informatitzat i en connexió amb la Xarxa
de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de la qual forma part.
El Bibliobús de les Guilleries també atén als municipis de Gurb, Seva, Malla,
Les  Masies  de  Voltregà,  Santa  Eugènia  de Berga,  Sant  Vicenç  de Torelló,
Santa Maria de Corcó, Rupit Pruit i Calldetenes.

Tanmateix, Sant Julià de Vilatorta disposa de l’Aula de Música associada a l’Escola de
Música de Vic,  l’Escola municipal  de dibuix i  pintura,  el  Punt  d’informació jove
Tortí, el Casal d’avis Font Noguera, el Centre de Serveis, les Piscines i el Pavelló
Esportiu municipals. 

Compta també amb nombroses associacions, entitats i grups culturals:
 Colla Gegantera de Vilatorta i Vilalleons.
 Les Caramelles del Roser
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 Agrupació Sardanista. 
 Coral Cants i Rialles.
 Grup de teatre local “Vilatorta Teatre”.
 Amics de les motos antigues. 
 Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta-Jali.

En quant a la investigació i la difusió, l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha creat
recentment  la  Beca  de  Recerca  Josep  Romeu de  caràcter  bianual,  destinada  a
finançar projectes d’investigació inèdits en els camps cultural, històric, artístic, social,
lingüístic,  geogràfic,  científic,  etc.  referits  a  Sant  Julià  de  Vilatorta  i  Vilalleons.  La
primera edició (2012-2013) ha permès la publicació de l'obra "Sant Llorenç del Munt.
Catàleg arqueològic”, de Francesc Farrés.

D’altra banda, l’Ajuntament publica anualment uns  calendaris amb fotografies del
municipi, i cada any estan dedicats a una temàtica diferent (rellotges de sol, fonts,
paisatges, etc.). 

Tanmateix,  cal  fer  esment  del  paper  difusor  que  fa  la  revista  “Vilatorta” butlletí
municipal   informatiu  des  de  l’any  1992,  així  com  el  que  va  fer  “Relleu” revista
d’informació local, entre els anys 1977 i 1986.
També disposa del butlletí electrònic infovilatorta.

Pel que fa al patrimoni natural del municipi, l’any 2003 es va aprovar el Pla Especial de
protecció i  millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Aquest espai
està gestionat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i en
formen part  els  municipis  de Folgueroles,  Sant  Julià  de Vilatorta,  Tavèrnoles  i
Vilanova de Sau.

A Sant Julià de Vilatorta es troba un  Punt d’Informació de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona,  inaugurat  l’any 2005,  al  Parc  de les  Set  Fonts.  A més
d’obtenir informació de l’espai natural i del municipi, es pot visitar l’exposició “Els
usos de l’aigua”, que descriu les diferents temàtiques i utilitzacions dels recursos
hídrics. 

D’altra  banda,  a  Sant  Julià  de Vilatorta hi  ha  14 itineraris  senyalitzats per  fer-hi
excursions, dissenyats pel col·lectiu Fusterpuig:

- El centre del poble.
- Cases senyorials
- Les urbanitzacions
- Saladeures- ruta dels molins
- Masies de Vilalleons
- Belles edificacions
- Fonts
- Puiglagulla
- Racons boscosos
- Camí de Carenes
- Els Munts
- Santa Magdalena
- Guilleries
- Sant Pere de Casserres

També es poden realitzar 3 itineraris dissenyats per l’equip de MeteoVilatorta, Lluís 
Solanas i Montse Piqué i l’Ajuntament de Sant Julià:
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- L’Arquitectura modernista, historicista i noucentista (s XIX i XX).
- Els rellotges de sol de Sant Julià. 
- El Camp d’Aviació.

El municipi compta amb el Circuit Permanent d’Orientació. És un recorregut breu en
el que s’han de trobar les 16 fites que hi ha repartides pels voltants del nucli urbà.
És apte per a totes les edats, i hi ha diversos graus de dificultat per trobar les fites.
Per fer el circuit és imprescindible comptar amb el mapa que es pot adquirir a
diversos establiments del poble i a les oficines municipals.

Recentment, l’Espai natural Guilleries-Savassona, a petició de l’Ajuntament de Sant
Julià, va executar un projecte de millora, senyalització i estudi del Castell de Bellpuig
(fitxa núm. 26). Es van realitzar treballs de neteja forestal dels voltants del castell i es
va condicionar l’itinerari d’accés a la zona, que es troba degudament senyalitzada amb
diverses fites i plafons.  Aquesta actuació, permet la realització d’una ruta circular de
visita.
Tanmateix,  el  municipi  forma  part,  juntament  amb  Folgueroles  i  Tavèrnoles,  de
l’itinerari de llocs verdaguerians de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

D’altra banda, el  passat 9 de juny del 2012 es va inaugurar oficialment la  ruta de
l’aeròdrom de Vilatorta (fitxa núm. 44). Es tracta d’una iniciativa conjunta entre
els ajuntaments de Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta
en el marc de la recuperació de la memòria històrica. Aquesta ruta permet visitar
els indrets més emblemàtics de l’antic camp d’aviació de Sant Julià de Vilatorta.

Finalment, cal esmentar que el municipi compta amb el lloc web  meteovilatorta.cat,
amb informació meteorològica de la població. 
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4. METODOLOGIA

4.1. MARC TEÒRIC

Aquest inventari ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta per a realitzar un recull del patrimoni local d’aquest municipi. 
L’objectiu  d’aquest  treball  és  la  recopilació  exhaustiva  de  tots  els  elements
susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics,
artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts per la citada Oficina.
De cada bé cultural  s’ha  redactat  una fitxa  amb totes  les  dades que  s’han  pogut
recopilar. Els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos,
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica,
d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball
de gabinet. 
Cal  considerar  el  Mapa  de  Patrimoni  Local  com una  eina  dinàmica  i  activa,  un
element viu on s’hi poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin
elements desconeguts en el moment de la realització del treball, o se’n poden haver de
treure  per  motius  diversos  com la  seva  desaparició  o  els  canvis  de  criteris.  S’ha
d’entendre  com  una  font  d’informació  bàsica  que  permet  la  recollida  sistemàtica
d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han incorporat recentment, i que
han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una comunitat.
Així,  no  tan sols  es recullen  aquells  béns patrimonials  immobles  (edificis,  conjunts
arquitectònics, elements arquitectònics o jaciments arqueològics) o mobles (elements
urbans,  objectes,  col·leccions)  o  del  patrimoni  documental  (fons  d’imatges,  fonts
documentals i fons bibliogràfics) o del natural (zones d’interès natural i espècimens
botànics singulars), sinó que també s’han inclòs tots aquells elements del patrimoni
immaterial  (manifestacions  festives,  tècniques  artesanals,  tradició  oral  i  música  i
dansa), més subjectes a les variacions culturals.

Es tracta d’un instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local que
ha  de  permetre  tant  la  realització  de  tasques  d’investigació  (històrica,  etnològica,
natural...) com l’establiment de mesures per a la seva protecció i conservació i ha de
facilitar el seu accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social;
l’elaboració de programes de difusió (rutes didàctiques i/o turístiques,  publicacions,
jornades  de  debat,  conferències,...);  la  presa  de  decisions  en  el  planejament
urbanístic, la planificació de la senyalització, etc.

La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb la base de dades facilitada
per  l’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  de  la  Diputació  de  Barcelona,  i  correspon  a  la
següent tipologia:
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1. Patrimoni immoble:

1.1. Edificis

1.2. Conjunts arquitectònics

1.3. Elements arquitectònics

1.4. Jaciments arqueològics

1.5. Obra civil

2. Patrimoni moble:

2.1. Elements urbans

2.2. Objectes

2.3. Col·leccions

3. Patrimoni documental:

3.1. Fons d’imatges

3.2. Fons documental

3.3. Fons bibliogràfic

4. Patrimoni immaterial:

4.1. Manifestacions festives

4.2. Tècniques artesanals

4.3. Tradició oral

4.4. Música i dansa

4.5. Costumari

5. Patrimoni natural:

5.1. Zones d’interès natural

5.2. Espècimens botànics singulars

S’ha utilitzat el model de fitxa facilitat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona,  que conté les següents informacions: Codi;  Número de Fitxa;  Àmbit;
Denominació;  Lloc/Adreça;  Titularitat;  Nom  del  propietari;  Tipologia;  Ús  Actual;
Descripció;  Observacions;  Estat  de  conservació;  Autor;  Estil/Època;  Any;  Segle;
Emplaçament; Longitud;  Latitud; Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia;
Bibliografia;  Protecció;  Inventari;  Autor  de  la  fitxa;  Data  de  registre;  Data  de
modificació; i fins a un màxim de tres fotografies.
S’han  intentat  establir  uns  criteris  de  selecció,  prioritzant  els  elements  que  s'han
considerat rellevants pel seu valor material, col·lectiu o natural, que són testimoni de
l’ocupació humana d’un territori, i que permeten tant obtenir un panorama complert de
l’assentament rural, com de la realitat patrimonial del poble.
D’altra banda, s’ha evitat valorar els elements només per la seva antiguitat, i s’han
tingut en compte altres aspectes més específics i individuals.
Com  a  materials  inventariables,  en  primer  lloc,  s’han  inclòs  tots  aquells  elements
documentats per altres institucions i recollits en els següents organismes:
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- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles.
Generalitat de Catalunya.

- Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  i  Paleontològic  de  Catalunya.  Carta
Arqueològica. Generalitat de Catalunya.

- Inventari  del  Patrimoni  Etnològic  de  Catalunya.  Centre  de  Promoció  de  la
Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de Catalunya.

- Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona.  Àrea d’Espais  Naturals,  Serveis  d’Acció  Territorial.
Diputació de Barcelona.

- Inventari  del  Patrimoni  Construït  del  Pla  Especial  de  Protecció  i  Millora  de
l’Espai  Natural  de les Guilleries-Savassona. Àrea d’Espais  Naturals,  Serveis
d’Acció Territorial. Diputació de Barcelona.

- Catàleg de béns d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Sant Julià de
Vilatorta. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

- Catàleg de masies i cases rurals de Sant Julià de Vilatorta. Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.

4.2. PROCESSOS DE TREBALL

L’odre  de les  fases  de  treball  recomanat  per  l’Oficina  de  Patrimoni  Cultural  de  la
Diputació de Barcelona s’inicia amb el buidat bibliogràfic, seguit del treball de camp i,
finalment, l’elaboració de les fitxes i la redacció de l’informe. 
Tot i així,   un cop feta la recerca bibliogràfica, i degut a les dificultats de la pròpia
naturalesa del treball de camp (edificis tancats, dificultat per a trobar els propietaris o
llogaters i lentitud a la hora de realitzar les entrevistes) es va optar per intercalar el
treball de camp amb l’elaboració de les fitxes. Finalment, es va dur a terme la redacció
de la present memòria.

4.2.1 RECERCA DOCUMENTAL

La primera fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de
diversos arxius històrics, fons i biblioteques. La recerca bibliogràfica es va centrar en el
fons de la Biblioteca de Catalunya, i els de la xarxa de biblioteques públiques de la
Diputació de Barcelona,  els fons d’història local de la biblioteca Joan Triadú de Vic, de
l’Arxiu Històric Comarcal d’Osona i l’Arxiu Episcopal de Vic, i el Catàleg Col·lectiu de
les Universitats Catalanes. 
S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com la
Catalunya Romànica, o el Costumari de Joan Amades, però d’altres ben concretes
(vegeu bibliografia). També es van obtenir algunes referències isolades de la història
local de la zona. 
Cal fer especial esment a les guies editades pel Servei de Parcs de la Diputació de
Barcelona.  El  fet  que  Sant  Julià  de  Vilatorta  es  trobi  dins  l’Espai  Natural  de  les
Guilleries-Savassona fa que existeixin una gran diversitat de guies editades pel Servei
de Parcs de la Diputació de Barcelona.
Aquestes  consultes  van  permetre  obtenir  importants  referències  que  van  aportar
valuosa informació a la recerca.

Biblioteques consultades:
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- Biblioteca de Catalunya.
- Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 
- Biblioteca Joan Triadú de Vic.
- Biblioteca Episcopal de Vic.
- Biblioteca  de la  Direcció  General  de Patrimoni  Cultural  del  Departament  de

Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Biblioteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Centres i institucions consultats:
- Museu Episcopal de Vic
- Museu Geològic del Seminari de Barcelona
- Consell Comarcal d’Osona.
- Centre Excursionista de Catalunya.
- Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat

de Catalunya.
- Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya.
- Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Arxius consultats:
- Arxiu Comarcal d’Osona.
- Arxiu Episcopal de Vic.
- Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta.
- Arxiu Històric de Sant Julià de Vilatorta

Arxius fotogràfics:
- Fons fotogràfic Municipal.
- Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de

Barcelona. SPAL.
- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca.
- Arxiu Cuyàs.
- Arxiu de Fotografia Estereoscòpica de Josep Salvany i Blanch.
- Arxiu fotogràfic de Catalunya. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
- Arxiu Mas. Institut Ametller d’Art Hispànic.
- Arxiu fotogràfic de l’Arxiu Històric Comarcal d’Osona

Inventaris consultats:
- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA).
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (CC.AA.).
- Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya(IPEC)
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC).
- Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de

les Guilleries-Savassona.  Àrea d’Espais  Naturals,  Serveis  d’Acció  Territorial.
Diputació de Barcelona.

- Inventari  del  Patrimoni  Construït  del  Pla  Especial  de  Protecció  i  Millora  de
l’Espai  Natural  de les Guilleries-Savassona. Àrea d’Espais  Naturals,  Serveis
d’Acció Territorial. Diputació de Barcelona.

- Catàleg de béns d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Sant Julià de
Vilatorta. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

- Catàleg de masies i cases rurals de Sant Julià de Vilatorta. Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.
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Tanmateix els següents inventaris s’han consultat via telemàtica:
- Mapa de  municipis  amb camins  ramaders:  web  amb indicació  dels  camins

classificats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat deCatalunya:
www.mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/Municipisa
mbcaminsramaders.jsp?ComponentID=110918&SourcePageID=6463

- Arbres  monumentals  de  Catalunya.  inventari  dels  arbres  monumentals  de
Catalunya i els arbres d'interès local i comarcal:
www.gencat.cat/mediamb/pn/arbres/carbre01.htm

- Mapa dels Espais inclosos en el PEIN i les seves dades de l’aprovació:
www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/pein/mapa_pein.jsp?
ComponentID=66389&SourcePageID=5730#1

- Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:
www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/aprovacio_xarxa_nat
ura_2000.jsp?ComponentID=113434&SourcePageID=5730#1

- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya:
 www.mediambient.gencat.net/mediamb/pn/inventari_geotops.htm

- Inventari de rellotges de sol, societat catalana de gnomònica:
 www.gnomonica.cat/

Pel  que  fa  a  la  planimetria  emprada,  s’han  utilitzat  els  mapes  virtuals  de  l’Institut
Cartogràfic  de  Catalunya,  del  municipi  de  Sant  Julià  de  Vilatorta:  topogràfic  de
1:25.000; topogràfic de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:25.000.
També s’ha utilitzat el plànol Guilleries-Savassona. Espai Natural, escala 1:25.000 de
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, i el de Vall de Sau Collsacabra.
Mapa i Guia Excursionista, escala 1:40.000, de l’Editorial Alpina.

1.2 TREBALL DE CAMP

Per  tal  d’organitzar  i  facilitar  el  treball  de  camp,  es  va decidir  dividir  el  terme en
diferents zones, i es va procedir a fer les visites de tots els elements escollits durant la
fase prèvia de documentació.
Les diverses reunions amb persones relacionades amb entitats socials i culturals del
municipi,  amb afeccionats a la  història  local  de poble i  al  patrimoni  natural,  i  amb
propietaris o masovers de finques, van servir per establir les bases del que havia de
ser la recerca. Algunes de les entrevistes es van fer telefònicament.

La relació d’aquestes entrevistes és la següent:
- Roser Godayol Subirana, tècnica en turisme de l’ajuntament de Sant Julià.
- Francesc Orenes, responsable de l’Arxiu històric de Sant Julià.
- Jordi Vilamala, responsable de l’Arxiu municipal de Sant Julià.
- Santi Riera, president de les Caramelles del Roser.
- Mossèn Jaume Reixach, rector de les parròquies de Sant Julià de Vilatorta i de

Santa Maria de Vilalleons.
- Pere Verdaguer, antic campaner de Vilalleons.
- Josep Maria Molist Crosas, president de l’Associació Gegantera de Vilatorta i

Vilalleons.
- Francesc Farrés, propietari de Sant Llorenç del Munt.
- Jordi Mengot, president de la Societat Ocellaire de Sant Julià.
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A partir d’aquestes reunions i de la informació d’aquesta primera selecció d’elements,
es va confeccionar una llista exhaustiva del patrimoni del terme. A continuació, es van
dur a terme les visites que no havien resultat profitoses en el decurs de la primera
ronda, i es van anar completant les fitxes de la resta de béns.
Alguns elements no es van poder localitzar degut al seu estat ruïnós, per trobar-se
emboscades o amagades per la vegetació, o bé dins de finques on no va ser possible
l’accés. 
Durant el treball de camp, es van fotografiar en format digital els elements fitxats. Tot i
així, de forma excepcional no es van poder obtenir fotografies d’alguns elements, per
tractar-se  d’esdeveniments  organitzats  durant  el  curs  de  l’any  i  s’han  utilitzat  les
fotografies facilitades per l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
Tanmateix, es necessari puntualitzar que algunes masies es van haver de fotografiar
de lluny, per trobar-se dins d’una propietat tancada, amb presència de gossos, i no
trobar a cap dels propietaris en aquell moment; o bé per la negativa del masover a
deixar-la fotografiar.

4.2.3 TREBALL DE GABINET

El treball de gabinet s’ha intercalat amb el treball de camp, redactant les fitxes segons
anàvem  obtenint  les  dades  i  paral·lelament,  cercant  informació  sobre  legislació,
protecció  legal,  dades  econòmiques  i  socials  del  municipi,  plans  estratègics  i  de
sostenibilitat, boscos, biodiversitat, cartografia. 

El treball de gabinet ha consistit en:
 Consulta  de la  informació  bibliogràfica  i  d'obres  de caire  general.  Ex.  Gran

Geografia  Comarcal  de Catalunya,  Catalunya  Romànica,  Gran Enciclopèdia
Catalana...).

 Recerca d’informació de caire general  del municipi  (història local,  dades del
medi físic, econòmiques, etc.).

 Consulta de centres de documentació i informació. Ex. Àrea de Coneixement i
Recerca  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Arxiu
Comarcal d’Osona, etc.

 Estudi de la planimetria de Sant Julià de Vilatorta, per tal de dur a terme un
primer acostament geogràfic al municipi.

 Elaboració de la primera selecció dels elements.
 Organització de les visites del treball de camp.
 Processament de la informació obtinguda en el decurs del treball de camp.
 Procés de consultes personals.
 Selecció i tractament de les fotografies, que s’han adequat les fotografies a un

format pràctic per tal de poder treballar-hi.
 Redacció de les fitxes de la base de dades.
 Redacció de la present memòria tècnica.
 Repàs de les fitxes elaborades.
 Gravació del fitxer de la base de dades.

Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica com escrita o oral, i s’ha dut a
terme una anàlisi i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats
del patrimoni cultural de Sant Julià de Vilatorta.
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Cal deixar constància que les fitxes dels elements inventariats han estat revisades i
corregides pels següents col·laboradors:

 Santi Riera
 Anton Carrera
 Francesca Masnou
 Francesc Orenes
 Lluís Solanas
 Montse Piqué
 Josep Masó
 Cristina Suñen.

La fase final del treball ha consistit en redactar la present memòria, amb totes les
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions. 
5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS

S’han fitxat un total de 328 elements del patrimoni cultural i natural de Sant Julià de
Vilatorta, amb una gran diversitat de categories:

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre              %
Àmbits

 Nombre             %
Tipologies

PATRIMONI IMMOBLE
Edificis  1.1
Conjunts arquitectònics 1.2
Elements arquitectònics 1.3
Jaciments arqueològics 1.4
Obra civil 1.5 

    217             66,15%                          
     61               18,59%
     24                 7,31%
   104               31,7%  
    10                  3,04%
    18                  5,48%

PATRIMONI MOBLE
Elements urbans  2.1
Objectes  2.2
Col·leccions  2.3

      38              11,58%                         
     12                 3,65%
     19                 5,79%
      7                  2,13%

PATRIMONI DOCUMENTAL
Fons d’imatges  3.1
Fons documentals  3.2
Fons bibliogràfics  3.3

      10               3,04%                         
      3                  0,91%
      7                  2,13%
      0                       0%

PATRIMONI IMMATERIAL
Manifestacions festives  4.1
Tècniques artesanals  4.2
Tradició oral  4.3
Música i dansa  4.4
Costumari  4.5

      39             11,89%                         
     10                 3,04%
      1                  0,30%
      4                  1,21%
     21                 6,40%
       3                 0,91%

PATRIMONI NATURAL
Zones d’interès  5.1
Espècimens botànics  5.2

      24             7,31%                         
    17                  5,18%
      7                  2,13%

                                    
TOTALS 328                100%                     
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Tipologia dels elements inventariats

S’observa,  per  la  quantitat  de fitxes,  una preeminència  dels  elements de patrimoni
immoble, especialment els elements arquitectònics, sobre la resta.
Així, el  volum del patrimoni immoble, amb un 66,15%, esdevé tan significatiu pel fet
que  comprèn  des  d’edificis,  a  conjunts  arquitectònics,  elements  arquitectònics,
jaciments arqueològics i obra civil.
L’element  tipològic  més  representats  és  l’element  arquitectònic  (31,7%),  seguit  de
l’edifici  (18,59%)  i  dels  conjunts  arquitectònics  (7,31%).El  nombre  d’elements
arquitectònics esdevé molt  significatiu pel sorprenent gran nombre d’antics portals i
finestres, que es conserven al nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. D’altra banda, hi ha
18 elements d’obra civil (5,48%), i només s’han fitxat 10 jaciments arqueològics, que
suposen un 3,04% de la mostra. 

També destaca el  nombre d’elements de patrimoni  immaterial  (11,89%),  seguit  del
patrimoni moble (11,58%).

En últimes posicions es troben el patrimoni natural (7,31%), i el patrimoni documental
(3,04%).
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Elements no fitxats:

En  la  realització  de  l’inventari  s’han  descartat  els  elements  de  patrimoni  poc
representatius dels valors originals d’un estil o una època concreta; bé per formar part
d’un conjunt indeterminat dins del volum construït, bé perquè ha perdut en el decurs de
la història aquells trets característics que el feien rellevant o bé perquè s’han destruït.
També s’han descartat alguns elements que no s’han pogut localitzar.

D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, s’han descartat elements dels que
és desconeix la seva ubicació, i dels que no es disposa de la suficient informació per a
redactar la corresponent fitxa.

En quant a les manifestacions festives, s’han descartat aquelles que són molt similars
a  les  que  es  celebren  a  d’altres  poblacions  i  que  no  tenen  cap  tret  distintiu  o
característic.

5.2. PATRIMONI IMMOBLE

En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament del
Catàleg de bens d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic i del Catàleg de masies,
del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Sant  Julià  de  Vilatorta.  També s’ha
utilitzat  l’Inventari  de  Patrimoni  Arquitectònic  del  Departament  de  Cultura  de  la
Generalitat, i s’ha revisat l’Inventari del Patrimoni Construït de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona. 

Cal  a  dir,  que  treballar  en  base  a  l’Inventari  del  Patrimoni  Arquitectònic  de  la
Generalitat,  ha  estat  molt  complicat  ja  que  molts  dels  elements  no  inclouen  cap
descripció, ni fotografia, i és més un “llistat d’elements” que no pas un inventari.
Les fitxes del municipi foren redactades majoritàriament l’any 1986, i només s’han fet
algunes revisions puntuals. La descripció actual d’alguns elements no es correspon
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amb la de la fitxa. Tanmateix, s’han detectat errors en la numeració dels carrers, i en
els noms d’algunes cases, i hi ha alguns elements repetits.

Edificis:
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 61 elements. 
Al municipi  resten un important nombre d’antigues cases d’estiueig de principis  del
segle  XX,  diverses masies  pairals  i  un  important  nombre de masos humils,  sovint
malmesos per les moltes reformes que han sofert. 

Conjunts arquitectònics:
Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs 24 elements, corresponen bàsicament a grans
masos  que  destaquen  pel  conjunt  de  les  diferents  construccions  resultat  de  les
diferents fases constructives al llarg del temps.

Elements arquitectònics:
S’han inventariat 104 elements. Es tracta bàsicament d’alguns elements arquitectònics
que formen part d’un edifici, com són els antics portals i finestres de les cases del nucli
antic de Sant Julià de Vilatorta i de Vilalleons.

Jaciments:
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat només 10 elements. El patrimoni arqueològic
de Sant Julià de Vilatorta planteja encara força més interrogants que no pas certeses,
ja que pocs dels jaciments han estat objecte d’intervencions arqueològiques rigoroses.

Malgrat aquestes circumstàncies, l’antiguitat del poblament del municipi permet inferir
que es tracta d’un territori amb un subsòl patrimonialment ric. 

Obra civil:
Dins d’aquesta tipologia,  s’han inventariat 18 elements. Al terme municipal de Sant
Julià de Vilatorta, podem trobar una bona mostra de l’arquitectura de la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939).
D’altra banda, el municipi compta amb un important nombre d’antics camins d’origen
medieval que tenen un alt valor patrimonial que cal protegir, conservar i reivindicar. 

5.3. PATRIMONI MOBLE
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Dins  d’aquest  àmbit,  s’han  inventariat  38 elements  del  patrimoni  de Sant  Julià  de
Vilatorta, que s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble.
Tot i que els béns mobles inclosos en aquest inventari són escassos, és evident que
existeixen molts més dels que s’han inventariat. No s’ha pogut accedir a l’interior de
moltes cases,  i  en algun casos no s’ha donat  permís per  documentar  determinats
béns. 

Pel que fa als objectes, s’han inclòs elements relacionats amb activitats de culte, com
els diferents retaules de les parròquies de Santa Maria de Vilalleons i de Sant Julià de
Vilatorta.
En quant als elements urbans,  s’han documentat  sobretot  els  diversos monuments
commemoratius repartits pel nucli urbà, i les fonts urbanes.

Només s’han documentat 7 col·leccions.

5.4. PATRIMONI DOCUMENTAL
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El fons documental conservat és escàs i  es va seleccionar tot el  que es va poder
localitzar. Com passa amb tots els fons, però, és possible que existeixi documentació
històrica i imatges fotogràfiques que estan en mans de particulars que ja no viuen al
municipi  i/o  sense  classificar  en  diversos  arxius.  Tanmateix,  aquest  tipus  de
documentació resulta summament delicada de tractar ja que, quan es tracta de fons
particulars, els seus titulars acostumen a no voler publicitat. 

Dins de l’àmbit del patrimoni documental distingim dos tipologies: fons documentals i
fons  d’imatges.  Al  seu  torn,  aquests  fons  s’agrupen  en  dos  tipus  segons  la  seva
titularitat i origen:

 Fons públics: Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta (fitxa núm. 240).
 Fons privats: Fons documental del Padre Manuel Cazador (fitxa núm. 243),

Fons parroquials de Sant Julià (fitxa núm. 241) i Vilalleons (fitxa núm. 242),
fons patrimonials que procedeixen d’algunes de les cases amb més història
del poble: Arxiu del mas Lleopart (fitxa núm. 237), i d’altre documentació,
ubicats tots ells a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Sabem que existien
d’altres  arxius  documentals  propietat  de  masies  varies  però  que  s’han
acabat extraviant per diferents motius.

Malgrat que algunes famílies del municipi han guardat part de la documentació de la
seva residència o la seva família, una de les grans dificultats rau en el canvi de la
propietat.  Aquest fet ha ocasionat que un mateix edifici  hagi canviat molt sovint de
propietaris i que la documentació s’hagi anat fragmentat i perdent pel camí. Així, molts
propietaris  actuals,  interessats  en  la  documentació  antiga  de  les  seves  finques  i
masos,  es  troben  amb  uns  fons  que  han  minvat  notablement  o  que  ja  han
desaparegut. 

Per últim, esmentar que no hi cap element inventariat com a fons bibliogràfic.

5.5. PATRIMONI IMMATERIAL
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Entre els elements de patrimoni  immaterial,  destaquen els relacionats amb el  cicle
festiu, amb la música i la dansa i amb el costumari. 
Es  tracta  d’elements  molt  participatius,  resultat  d’un  teixit  social  molt  dinàmic  i
desenvolupat, que s’adhereixen en una sèrie d’entitats culturals i veïnals.
Alguns  d’ells  són relativament  moderns  i  d’altres  són compartits  amb el  costumari
català (llegendes, sardanes, cançons, etc.).
En aquesta tipologia, sovint es fa difícil triar el que és propi d’un municipi del que és
més genèric a nivell comarcal o estatal.

En quant  a manifestacions festives,  s’han  inventariat  10 elements.  Entre  aquestes
destaquen les que corresponen a festes locals, com la Festa Major de Sant Julià de
Vilatorta (fitxa núm. 254), o la Festa Major de Vilalleons (fitxa núm. 253).
També s’han inclòs manifestacions festives que no són exclusives del municipi sinó
que tenen un abast molt més ampli, però que a Sant Julià tenen algun tret característic
o diferencial respecte a les altres poblacions. És el cas de la Processó del Mont-i-
calvari (fitxa núm. 300). D’altra banda, s’ha fitxat el Concurs Ocellaire (fitxa núm. 292),
únicament per la seva antiguitat. 

S’han inventariat diverses llegendes, com la de la Mare de Déu de Puig-l’agulla (fitxa
núm. 262) o la de la Bruixa Beneta Vilara (fitxa núm. 261).

L’element més destacat del patrimoni immaterial de Sant Julià de Vilatorta és, sense
cap mena de dubte, les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta (fitxa núm. 268). La colla
de Caramelles és hereva de la Confraria del Roser, fundada oficialment l’any 1592. A
Sant Julià de Vilatorta s’ha transmès aquesta tradició de generació en generació, de
manera interrompuda, i ha perdurat la seva forma original, amb la indumentària i la
intervenció instrumental. Aquest fet converteix les Caramelles del Roser de Sant Julià
de Vilatorta en una de les manifestacions més genuïnes d’aquesta expressió de la
cultura popular. És per aquest motiu que s’han fitxat també les peces de caramelles
locals més representatives del poble.
Tanmateix, s’han recollit els diversos goigs, que encara es canten avui en dia.
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Finalment  i  dins  d’aquest  conjunt,  també  s’han  recollit  tres  danses  perdudes
actualment: el ball de la Ratolinesa (fitxa núm. 265), el ball de la bella Miralda (fitxa
núm. 266), i el ball dels Nyetus (fitxa núm. 267).

5.6. PATRIMONI NATURAL 

Els  elements  inventariats  dins  del  Patrimoni  Natural  són 24,  diferenciats  entre  els
espècimens botànics i les zones d’interès natural. En un municipi que té una bona part
del territori dins el Espai Natural Guilleries-Savassona, s'hi documenten molts espais
naturals, per tant, només hem fitxat específicament aquells que contemplen paisatges
naturals concrets com els llocs d'interès paisatgístic, o  aquells espais que tenen un
significat per la gent del municipi ja sigui aquest històric o etnològic.
Hi ha 17 elements inventariats com a zona d’interès natural, i 7 espècimens botànics
singulars amb un alt interès botànic.

5.7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS

7.1. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ

Elements protegits per normativa general:
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Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 d’octubre de 1993) són
tres:

o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.

o Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part
dels municipis.

o La resta de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural català (BIPCC).

Pel que fa als BCIN val a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural),
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
En ambdós casos es consideren BCIN tots aquells elements fortificats que es troben
emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (o “decret dels castells”), el qual menciona
que tots els castells d’Espanya, sigui quin sigui el seu estat de ruïna, queden sota la
protecció  de  l’Estat,  prenent  la  categoria  de  Bé  d’Interès  Cultural.  Després  d’un
inventari  inicial,  el  1968  se’n  va  fer  un  de  nou  que  incloïa  un  nombre  força  alt
d’elements.  Tot  i  això,  a  mitjans  dels  anys  80  del  segle  passat,  la  Generalitat  de
Catalunya va refer el llistat de béns catalans inclosos als inventaris.  El Ministeri  va
donar  d’alta  1501  registres  d’aquesta  nova  relació  amb  la  categoria  de  BIC  (a
Catalunya, a partir de 1993, passaren a ser BCIN). 

Dins del terme municipal Sant Julià de Vilatorta hi  ha tres elements que es troben
inclosos en aquest llistat. Relació d’elements protegits com a BCIN:

 Castell de Bellpuig (R.I) - 51 - 00005642. 
 Castell de Sant Llorenç del Munt. BCIN (R.I.) - 51 - 0005643 – 00000.
 La Sala de Vilalleons (R.I.) - 51 - 0005645 – 00000.

Pel que fa a la categoria BCIL, Sant Julià de Vilatorta és un municipi amb menys de
5.000  habitants,  fet  pel  qual  és  competència  del  Consell  Comarcal  d’Osona  la
declaració dels béns amb aquesta protecció. 
Actualment només hi ha dos elements protegits com a BCIL:

 Casal Núria
 Can Pallàs

Pel que fa al patrimoni natural del municipi, cal esmentar que l’any 2003 es va aprovar
el  Pla  Especial  de  protecció  i  millora  de  l’Espai  Natural  de  les  Guilleries-
Savassona,  Aquest  espai  està  gestionat  per  la  Xarxa  de  Parcs  Naturals  de  la
Diputació de Barcelona. L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona engloba part dels
municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, els
quals es troben a la part oriental de la comarca d'Osona, a la província de Barcelona.
Els  quatre  municipis  de  l’estudi  s’inclouen  a  la  Zona  de  muntanya  Montseny  –
Guilleries  -  Lluçanès.  En  total,  l'àrea  dels  quatre  municipis  és  de  10428.31  ha,
distribuïdes per municipis:
- Tavèrnoles 1872.8 ha
- Sant Julià de Vilatorta 1660.6 ha
- Folgueroles 1048.0 ha
- Vilanova de Sau 5843.1 ha

Elements protegits per normativa local:
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La  redacció  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  (POUM)  de  Sant  Julià  de
Vilatorta s’executà l’any 2010. Un dels aspectes relacionats amb el patrimoni cultural
del  que  s’encarrega  el  POUM  és  la  regulació  i  protecció  dels  elements  d’interès
històric,  arquitectònic,  artístic  i  paisatgístic  del  terme  mitjançant  l’elaboració  d’un
catàleg de béns mobles i  immobles.  Segons el  Catàleg de Béns d’Interès Històric,
Arquitectònic  i  Paisatgístic  inclòs  al  POUM,  al  marge  de  les  tres  categories  de
protecció establertes per la Llei de Patrimoni Cultural Català (LPCC), s’inclouen dues
categories noves més:

o Béns Protegits Urbanísticament (BPU).
o Àrea d’Expectativa Arqueològica o Paleontològica (AEAP).

Relació d’elements protegits com a BPU:
 Casanova de Collsespolles
 Col·legi del Roser
 Capella del Roser
 Torre Anita
 Can Mir
 Can Comas
 Villa Emilia
 Can Condes
 L’Albereda
 Llar juvenil
 Ca l’Alvaro
 El Solà
 Ca l’Uriach
 Can Madirolas
 Villa Mercedes
 Can Pla
 Torre Montseny
 Can Marçal
 Can Miamo
 Can Sunyé
 El Buixó
 Rectoria de Vilalleons
 Carrer Rector Roca núm. 25
 Recorreguts Casc Antic
 Recorregut carrer de la Font
 Recorregut carrer de la Mercè
 Recorregut carrer de Núria
 Recorregut carrer del Campanar
 Recorregut carrer del Pont
 Recorregut carrer Montseny
 Recorregut carrer Rector Roca
 Recorregut carrer Sant Roc
 Recorregut Plaça Major
 Recorregut Plaça Marquès de la Quadra
 Recorregut Carrer de Vilalleons
 Recorregut avinguda Nostra Senyora Mare de Déu de Montserrat
 Recorregut Carrer dels Terrissers
 Ca la Manyana
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Relació d’elements protegits com a AEAP:
 Bolet de Pedra
 Coves del Gegant i de Sant Miquel

Tanmateix,  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  (POUM)  de  Sant  Julià  de
Vilatorta, compren un catàleg de masies amb els següents elements:

 Puigsec
 El Perer
 El Puig
 La Coma
 Cànoves
 El Casal
 El Pedrús
 El Mesquí
 Mas Joan i cabana
 La Carrera
 El Bruguer
 El Gili
 La Sala
 La Costa
 El Pujol
 La Casadevall
 La Boixeda
 El Llopart
 La Riereta
 El molí del Llopart
 La Mata
 Can Rumia
 Can Goules
 La Casanova del Ribé
 La Quintana

Cal  afegir  que  un  bon  nombre  d’elements  inventariats  del  municipi  es  troben
prèviament inclosos dins d’un inventari:

L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està gestionat per la Secció
d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la
Direcció  General  de Patrimoni  Cultural  de la  Generalitat  de Catalunya.  Iniciat  l’any
1982, i amb diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, aquest inventari inclou
els béns integrants en les tres categories de protecció que estableix la Llei 9/1993:
béns culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta
de béns integrants de l’ampli patrimoni cultural que defineix la llei.

A l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat es documenten els següents
elements de Sant Julià de Vilatorta:

 Casal de Bellpuig
 Castell de Sant Llorenç
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 La Sala de Vilalleons
 Església parroquial de Sant Julià de Vilatorta
 Can Sunyé 
 Ca l’Anglada – Can Rafel Buxó
 Can Marçal
 Can Miamo
 Saló Catalunya 
 Casal Núria
 El Boixó
 Església de Santa Maria de Vilalleons
 Rectoria de Santa Maria de Vilalleons
 Creu de la Santa Missió – Creu de Terme
 Cementiri de Vilalleons
 La Mata
 La Casadevall
 La Costa
 El Casal
 El Masquí- El Mesquí
 Cabana del Masquí – Cabana del Mesquí
 Can Pic
 Roca Farigola
 La Boixeda
 El Gili
 La Caseta del Gili
 Mas Joan
 El Pedrús
 El Mas
 El Pujol
 El Bruguer
 La Carrera
 La Riereta
 Canovas – Cànoves
 Puigsec
 Capella de Sant Ponç
 Albareda – Obreda
 Lleopart - El Llopart
 Ermita de Puiglagulla – Puig l’Agulla
 Hospederia  de Puiglagulla
 Capella de Sant Roc
 Col·legi del Roser – Antic Col·legi d’Orfes 
 Col·legi del Roser – Capella del Roser
 Casanova de Collsespoies o del Solà
 Can Rumia
 Can Goules – Can Pensatibé
 Casa de la Vall o La Vall
 La Riera
 El Puig
 La Coma
 El Pi
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 El Perer – el Parer
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 2 – cal Sabater
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 4 – Cal Xacó
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 6 
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 8 – Can Fil
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 10
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 12 – Ca La Trini
 Edifici la Plaça Marqués de la Quadra, 14
 Edifici al carrer de la Mercè, 2 – Can Pitu Riera
 Edifici al carrer de la Mercè, 4
 Edifici al carrer de la Mercè, 6 – Can Quirze
 Edifici al carrer de la Mercè, 8 – Cal Xec
 Edifici al carrer de la Mercè, 10
 Edifici al carrer de la Mercè, 14
 Edifici al carrer de la Mercè, 16 – Cal Sardà
 Edifici al carrer de la Mercè, 18
 Edifici al carrer de la Mercè, 20 – Cal Suro
 Edifici al carrer de la Mercè, 22
 Edifici al carrer de la Mercè, 26 – Cal Martinet
 Edifici al carrer de la Mercè, 26 Bis
 Edifici al carrer de la Mercè, 28
 Edifici al carrer de la Mercè, 30
 Edifici al carrer de la Mercè, 32
 Edifici al carrer de la Mercè, 34
 Edifici al carrer de la Mercè, 36
 Edifici al carrer de la Mercè, 36 Bis
 Edifici al carrer de la Mercè, 38 – Cal Dropu
 Edifici al carrer de la Mercè, 1
 Edifici al carrer de la Mercè, 3
 Edifici al carrer de la Mercè, 5
 Edifici al carrer de la Mercè, 7 
 Edifici al carrer de la Mercè, 9
 Edifici al carrer de la Mercè, 11
 Edifici al carrer de la Mercè, 13
 Edifici al carrer de la Mercè, 13 Bis
 Edifici al carrer de la Mercè, 17
 Edifici al carrer de la Mercè, 18 
 Edifici al carrer de la Mercè, 21
 Edifici al carrer de la Mercè, 23
 Edifici al carrer de la Mercè, 25
 Edifici al carrer de la Mercè, 27
 Edifici al carrer de la Mercè, 29
 Edifici al carrer de la Mercè, 31
 Edifici al carrer de la Mercè, 33
 Edifici al carrer de la Mercè, 35
 Edifici al carrer de la Mercè, 37
 Edifici al carrer de la Mercè, 39
 Edifici al carrer de la Mercè, 41
 Edifici al carrer de la Mercè, 43
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 Edifici al carrer de la Mercè, 15
 Edifici al carrer de Sant Roc, 2
 Edifici al carrer de Sant Roc, 4
 Edifici al carrer de Sant Roc, 6 – Ca l’Avi
 Edifici al carrer de Sant Roc, 8 
 Edifici al carrer de Sant Roc, 10 – Can Tanet
 Edifici al carrer de Sant Roc, 12 – Cal Panxo
 Edifici al carrer de Sant Roc, 14 
 Edifici al carrer de Sant Roc, 16 – Can Riera
 Edifici al carrer de Sant Roc, 18 - Altarriba
 Edifici al carrer de Sant Roc, 18 Bis
 Edifici al carrer de Sant Roc, 20 - Can Casanova
 Edifici al carrer de Sant Roc, 22 – Can Riba 
 Edifici al carrer de Sant Roc, 24
 Edifici al carrer de Sant Roc, 26
 Edifici al carrer de Sant Roc, 28 – Can Pauleta
 Edifici al carrer de Sant Roc, 30 - Can Valent
 Edifici al carrer de Sant Roc, 32 – Can Baró
 Edifici al carrer de Sant Roc, 34
 Edifici al carrer de Sant Roc, 36
 Edifici al carrer de Sant Roc, 38 – Cal Marquès
 Edifici al carrer de Sant Roc, 40
 Edifici al carrer de Sant Roc, 42
 Edifici al carrer de Sant Roc, 44 – Can Blanc
 Edifici al carrer de Sant Roc, 46 – Can Blanc
 Edifici al carrer de Núria, 9 – Can Codina
 Edifici al carrer de Núria, 11 – Can Calaixeres
 Edifici al carrer de Núria, 13 – Cal Sastre
 Edifici al carrer de Núria, 15 – Can Felip
 Edifici al carrer de Núria, 17 – Can Rossell
 Edifici al carrer de Núria, 19 – Can Gall
 Edifici al carrer de Núria, 21 – Can Sala
 Edifici al carrer de Núria, 23 – Cal Llauner
 Edifici al carrer de Núria, 25
 Edifici al carrer de Núria, 26 – Can Riera
 Edifici al carrer de Núria, 27
 Edifici al carrer del Pont, 2 – Cal Tort
 Edifici al carrer del Pont, 4
 Edifici al carrer del Pont, 0
 Edifici al carrer del Pont, 1 – Can Guiu
 Edifici al carrer del Pont, 3 - Can Tinet
 Edifici al carrer del Pont, 6 – Cal Andal
 Edifici al carrer del Pont, 8 – La Rectoria
 Carrer del Pont
 Cal Miamu
 Cal Manel – Carrer Campanar
 Can Pata – Carrer Campanar
 Can Morera – Carrer Campanar
 Carrer Rector Roca, 2
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 Carrer Rector Roca, 4 – Cal Vicari
 Carrer Rector Roca, 1 
 Carrer Rector Roca, 3 – Can Morera
 Carrer Rector Roca, 5 – Can Pata
 Carrer Rector Roca, 7 – Can Manel
 Carrer Rector Roca, 11 – Can Badosa
 Carrer Rector Roca, 13
 Carrer Rector Roca, 15 – Can Valls
 Carrer Rector Roca, 17
 Carrer Rector Roca, 19
 Carrer Rector Roca, 21
 Carrer Rector Roca, 23
 Carrer Rector Roca, 25
 Carrer Rector Roca, 27
 Carrer Rector Roca, 16 – Can Moreta
 Carrer Rector Roca, 14 – Can Bou
 Carrer Rector Roca, 12 – Ca la Brassera
 Carrer Rector Roca, 10 – Can Sauleda
 Carrer Rector Roca, 8 – Can Nicolau
 Plaça Major, 1 – Rectoria Vella
 Edifici a la Plaça Major, 2
 Edifici a la Plaça Major, 3
 Edifici a la Plaça Major, 4
 Edifici a la Plaça Major, 5
 Edifici a la Plaça Major, 6 – Ca la Remei
 Edifici al carrer Montseny – Can Valls
 Edifici al carrer Montseny, 2
 Edifici al carrer Montseny, 4
 Edifici al carrer Montseny, 6
 Edifici al carrer Montseny, 8
 Edifici al carrer Montseny, 10
 Edifici al carrer Montseny, 12
 Edifici al carrer Montseny – Ca l’Escloper
 Edifici al carrer Montseny, 1
 Edifici al carrer Montseny, 3
 Edifici al carrer Montseny, 5
 Edifici al carrer Montseny, 7
 Edifici al carrer Montseny, 9
 Edifici al carrer Montseny, 11
 Edifici al carrer Montseny, 13
 Edifici al carrer Montseny, 15
 Edifici al carrer Montseny, 17 – Cal Noi Sidro
 Edifici al carrer Verge de Montserrat – Can Perarrós
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 2 – Can Romeu
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 3 Can Tano
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 4
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 5 – Cal Cisteller
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 5 Bis – Ca la Nanna
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 6 Can Moreta
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 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 7
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 9
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 11 – Ca la Manya
 Edifici al carrer Verge de Montserrat, 13-15 – Can Pallàs
 Edifici al carrer de la Font, 1 – Cal Terrisser
 Edifici al carrer de la Font, 3
 Edifici al carrer de la Font, 5
 Edifici al carrer de la Font, 7 – Ca l’Esperit Sant
 Edifici al carrer de la Font, 9 
 Edifici al carrer de la Font – Can Tano
 Edifici al carrer de la Font, 2 – Cal Tanet
 Edifici al carrer de la Font, 4 
 Edifici al carrer de la Font, 6 –
 Edifici al carrer de la Font, 8 – Can Nisbort
 Edifici al carrer de la Font, 10 – Can Nicolau Xic
 Edifici al carrer de la Font, 12 – Can Nicolau Xic
 Edifici al carrer de la Font, 14 – Cal Bufó
 Edifici al carrer Sant Jordi, 2
 Edifici al carrer Sant Jordi, 4 – Ca La Manela
 Edifici al carrer Sant Jordi, 8 – Can Sants
 Edifici al carrer Sant Jordi, 10 – Ca La Nanna
 Edifici al nucli urbà de Vilalleons, 14
 Edifici al nucli urbà de Vilalleons, 3
 Edifici al nucli urbà de Vilalleons, 5
 Edifici al nucli urbà de Vilalleons, 6
 La Quintana
 El Quer
 Masjoan
 Masia Sant Roc
 Masia El Castell
 Masia El Col·legi
 Can Planas
 Can Torras
 Porteria de Can Torras
 Font d’en Titus
 Font d’en Pep

L’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat. Fou iniciat
l’any 1982 i recull la informació per comarques mitjançant la realització de les Cartes
Arqueològiques.  Des  de  l’any  2001,  aquest  inventari  inclou  també  els  jaciments
paleontològics i les intervencions arqueològiques negatives.
A l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat es documenten
els següents elements de Sant Julià de Vilatorta:

 Cista de Vilalleons
 Creu del Cucut
 Pedra del Gili o el Bolet
 Cova del Gegant 
 Bosc del Quer o Camps propers a la masia el Casal
 Casa Nova del Puigsec o Masia de Cànoves
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Tanmateix, el citat  Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona incorpora dos inventaris:

- Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai
Natural  de les  Guilleries-Savassona.  Àrea d’Espais  Naturals,  Serveis
d’Acció Territorial. Diputació de Barcelona.
 Bassa del Puigsec

- Inventari  del  Patrimoni  Construït del  Pla  Especial  de  Protecció  i
Millora  de l’Espai  Natural  de les Guilleries-Savassona.  Àrea d’Espais
Naturals, Serveis d’Acció Territorial. Diputació de Barcelona.
Edificació tradicional:
 Cànoves
 Masoveria de Cànoves
 Capella de la Mare de Déu de Núria
 Cabana
 El Perer
 El Pi
 Puigsec
 La Teuleria
Patrimoni històric – cultural:
 Ermita de Sant Ponç
 Sant Llorenç del Munt
 Santuari de Puig l'Agulla
 Font de Puig l'Agulla
Dotacions:
 Hostatgeria de Puig l'Agulla

7.2. TITULARITAT
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La titularitat dels béns fitxats, majoritàriament és privada. Tot i que el percentatge és
menor, la quantitat de béns públics és prou significativa. 

7.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ

L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo. 

          

Pel que fa al patrimoni immoble, aquest manté un bon grau de conservació, a excepció
del  que  resta  en  desús  i  abandonat.  La  utilització  constant  és  la  seva  empara
essencial. 
Alguns dels jaciments arqueològics es troben en un estat de conservació indeterminat,
degut a que es tracta de troballes superficials de materials, que no permeten establir
l’estat general del jaciment.
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D’altra banda, diversos elements arquitectònics i d’obra civil es troben en una situació
precària degut  a l’abandó ocasionat  per  la  pèrdua de la  utilitat  per  a la  que foren
construïts. 

En quant al patrimoni moble, els objectes es troben també, a nivell general en un bon
estat. El patrimoni documental manté un bon estat de conservació, tot i  que  seria
necessari  adoptar mesures de catalogació i conservació preventiva. En el cas dels
elements en mans de particulars hi ha un risc més gran de pèrdua o deteriorament.

Pel  que fa al  patrimoni  immaterial,  aquest  gaudeix d’una bona salut,  ja  que és un
element viu i dinàmic que configura un dels senyals identitaris més forts.

El patrimoni natural gaudeix d’un bon estat de conservació ja que una bona part del
municipi es troba dins de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

7.4. CRONOLOGIA
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Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part corresponen al
període modern i contemporani. 

El  període  medieval  té  una  significació  menor  que  el  modern,  però  també  cal
considerar que en alguns casos es dóna una cronologia compartida.
Cal  fer  referència  a  una gran part  del  patrimoni  immoble,  corresponent  sobretot  a
elements  arquitectònics  i  a  obra  civil,  als  quals  no  s'ha  pogut  atribuir  un  marc
cronològic específic per desconeixement del mateix. 
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- INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IEC): www.idescat.es

- MAPA DE COBERTES DEL SÒL DE CATALUNYA: www.creaf.uab.es

- METEOVILATORTA: www.meteovilatorta.cat

- MUSEU EPISCOPAL DE VIC: www.museuepiscopalvic.com

- OSONA TURISME: www.osonaturisme.cat

- SOCIETAT CATALANA DE GNOMONICA: www.gnomonica.cat/

7. ÍNDEX D’ELEMENTS NO FITXATS 

Denominació Codi Àmbit Tipologia Situació Motiu

Can Pic 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble

Taradell Present a l’Inventari 
Arquitectònic 
Generalitat, però 
pertany a Taradell.

Bassa de 
Casanova de 
Collsespolles

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

Casanova de
Collsespolles

Ja es fa referència 
de l’element a la 
fitxa de la casa.

Pou de 
Casanova de 
Collsespolles

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

Casanova de
Collsespolles

Ja es fa referència 
de l’element a la 
fitxa de la casa.

Font del 
Llopart

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

El Llopart Actualment no raja 
aigua.

Forn de 
Teules al Jardí
de Cànoves

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
Immoble

Jardí de 
Cànoves

No localitzat

Llac de 
Cànoves

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

Cànoves El masover va 
impedir l’accés a 
l’element.

Pou de 
l’Albareda

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

L’Albareda Ja es fa referència 
de l’element a la 
fitxa de la casa.

Rellotge de 
sol del nínxol 
171

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

Cementiri Reproducció en 
pedra del rellotge de
sol del Casal Núria. 
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Àmbit molt privat.
Refugi 
Omeda1

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

L’Omeda Es troba a Santa 
Eugènia de Berga, 
al límit dels dos 
termes municipals.

Refugi de la 
Sauleda

1.3 Element 
arquitectònic

Patrimoni 
immoble

La Sauleda Es troba a 
Calldetenes, al límit 
dels dos termes 
municipals.

Refugi de la 
Carrera

1.5 Obra Civil Patrimoni 
immoble

La Carrera No localitzat. 
Segons els veïns es
troba en un marge 
sota la Carrera.

Refugi dels 
terrers de la 
Sauleda

1.5 Obra Civil Patrimoni 
immoble

La Sauleda No localitzat. 
Tanmateix, podria 
trobar-se ja dins de 
Calldetenes.

Refugi de la 
Casanova del 
Ribé

1.5 Obra Civil Patrimoni 
immoble

Casanova 
del Ribé

No localitzat. 

Refugi de la 
Riereta 1

1.5 Obra Civil Patrimoni 
immoble

La Riereta No localitzat.

Refugi de la 
Riereta 2

1.5 Obra Civil Patrimoni 
immoble

La Riereta No localitzat.

Retaule de 
l’altar de Sant 
Ponç

2.2 Objecte Patrimoni 
moble

Sant Ponç No es va poder 
accedir a l’interior 
del temple.

Fons Cuyàs 3.1 Fons 
d’imatges

Patrimoni 
documental

Només té 6 imatges 
del terme municipal.

Fons Salvany 3.1. Fons 
d’imatges

Patrimoni 
documental

Només té 7 imatges 
de Sant Julià de 
Vilatorta.

Fons Cambra 
Agrària  de 
Sant Julià de 
Vilatorta 

3.2 Fons 
documental

Patrimoni 
documental

Arxiu 
Comarcal 
d’Osona

Es tracta de 
documentació sense
interès cultural.

Fons Cambra 
Agrària de 
Vilalleons

3.2 Fons 
documental

Patrimoni 
documental

Arxiu 
Comarcal 
d’Osona

Es tracta de 
documentació sense
interès cultural.

Fons de 
Miquel Pallàs

3.2 Fons 
documental

Patrimoni 
documental

Famílies 
Pallàs i Arisa

Els documents es 
troben dispersos i a 
mans de diferents 
persones.
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Arxiu històric 
municipal

3.2 Fons 
documental

Patrimoni 
documental

Ajuntament 
de Sant Julià
de Vilatorta

En procés 
d’incorporar-se dins 
l’Arxiu Municipal.

Carnestoltes 4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar a la d’altres 
poblacions, sense 
cap tret 
característic.

Sant Jordi 4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar a la d’altres 
poblacions.

Revetlla de 
Sant Joan

4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar a la d’altres 
poblacions. 

Castanyada 4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar a la d’altres 
poblacions.

Cavalcada de 
reis

4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar a la d’altres 
poblacions.

Cross del 
Roser

4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Sense interès 
cultural.

Ral·li Esprint 
Sant Julià

4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Sense interès 
cultural.

Concurs de 
pessebres

4.1 Manifestació 
festiva

Patrimoni 
immaterial

Similar al d’altres 
poblacions.

Rec del Mas 5.1 Zona 
d’interès

Patrimoni 
natural

Molt poc cabalós i 
de règim estacional.

Riera de 
Vilalleons

5.1 Zona 
d’interès

Patrimoni 
natural

Molt poc cabalós i 
de règim estacional.

Torrent 
d’Ausió

5.1 Zona 
d’interès

Patrimoni 
natural

Molt poc cabalós i 
de règim estacional.

Torrent de 
Cànoves

5.1 Zona 
d’interès

Patrimoni 
natural

Molt poc cabalós i 
de règim estacional.
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Torrent de 
Roca Farigola

5.1 Zona 
d’interès

Patrimoni 
natural

Molt poc cabalós i 
de règim estacional.

57



Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 566
Fax 934 022 825
o.patrimonic@diba.cat
www.diba.cat/opc


	Evolució demogràfica al segle XX:
	
	Font: Idescat. Estadística de població
	La primera meitat del segle XIX va ser un període demogràfic força estable, amb una considerable crescuda registrada ja en el primer cens modern. Entre finals del segle XIX i principis del segle XX va continuar el creixement demogràfic, al que va contribuir l’establiment del poble com a centre d'estiueig. Un cop sobrepassats el miler d'habitants, es va iniciar un període d’estabilitat demogràfica.
	Després de la Guerra Civil (1936-1939), durant els anys de postguerra, es va produir una davallada demogràfica, i la població va disminuir per sota el miler d'habitants.
	Entre la dècada dels anys 40 i 50 del segle XX, es va iniciar el màxim període de creixement, amb un 3% anual.
	Sant Julià de Vilatorta compta amb una sèrie d’equipaments patrimonials de caràcter públic:
	L’Arxiu Municipal (fitxa núm. 240). Des de l’any 1992 l’Oficina del Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona desenvolupa un programa de suport als arxius municipals de la província de Barcelona. L’arxiu de Sant Julià de Vilatorta forma part de la Xarxa d’Arxius de la Diputació de Barcelona. S’hi conserva la documentació generada per la pròpia administració local. L’arxiu és obert a les aportacions de particulars, els quals poden dipositar o cedir la seva documentació al fons municipal. L’Arxiu Històric es troba en procés d’incorporar-se dins l’Arxiu Municipal.
	El Saló Catalunya (fitxa núm. 61). És un teatre que compta amb un aforament de 274 butaques. El seu escenari és apte per a fer-hi representacions teatrals, concerts, cinema, etc i aixopluga, en cas de mal temps, algun dels actes programats a l’aire lliure. Les principals activitats que s’hi duen a terme són el cicle de cinema infantil i familiar, les representacions del grup de teatre local “Vilatorta Teatre”, el pregó de la Festa Major, els concerts de final de curs i actes de Nadal de l’Escola Municipal de Música, de l’escola pública Bellpuig i del Col·legi del Roser.
	L’Aula de Cultura. Aquest equipament funciona des de l’any 1986. És una sala d’uns 125 metres quadrats, apte per fer-hi exposicions, conferències, xerrades i activitats socio-culturals. Les principals activitats que s’hi duen a terme són l’exposició de la Festa Major, dedicada als artistes i artesans locals, els assajos de les Caramelles del Roser i de la coral Cants i Rialles, i diverses activitats de tallerisme.
	Bibliobús de les Guilleries. És una biblioteca mòbil que disposa dels mateixos serveis i té el mateix tipus de fons que una biblioteca estable. És un servei pensat per a la cultura, la informació i el lleure, obert a tothom, i els serveis que ofereix són gratuïts. Està informatitzat i en connexió amb la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de la qual forma part.
	El Bibliobús de les Guilleries també atén als municipis de Gurb, Seva, Malla, Les Masies de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Corcó, Rupit Pruit i Calldetenes.
	Tanmateix, Sant Julià de Vilatorta disposa de l’Aula de Música associada a l’Escola de Música de Vic, l’Escola municipal de dibuix i pintura, el Punt d’informació jove Tortí, el Casal d’avis Font Noguera, el Centre de Serveis, les Piscines i el Pavelló Esportiu municipals.
	Compta també amb nombroses associacions, entitats i grups culturals:
	Agrupació Sardanista.
	Coral Cants i Rialles.
	Grup de teatre local “Vilatorta Teatre”.
	Amics de les motos antigues.
	Associació Abaraka Bake Sant Julià de Vilatorta-Jali.
	Pel que fa al patrimoni natural del municipi, l’any 2003 es va aprovar el Pla Especial de protecció i millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Aquest espai està gestionat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i en formen part els municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.
	A Sant Julià de Vilatorta es troba un Punt d’Informació de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, inaugurat l’any 2005, al Parc de les Set Fonts. A més d’obtenir informació de l’espai natural i del municipi, es pot visitar l’exposició “Els usos de l’aigua”, que descriu les diferents temàtiques i utilitzacions dels recursos hídrics.
	D’altra banda, a Sant Julià de Vilatorta hi ha 14 itineraris senyalitzats per fer-hi excursions, dissenyats pel col·lectiu Fusterpuig:
	El centre del poble.
	Cases senyorials
	Les urbanitzacions
	Saladeures- ruta dels molins
	Masies de Vilalleons
	Belles edificacions
	Fonts
	Puiglagulla
	Racons boscosos
	Camí de Carenes
	Els Munts
	Santa Magdalena
	Guilleries
	Sant Pere de Casserres
	El municipi compta amb el Circuit Permanent d’Orientació. És un recorregut breu en el que s’han de trobar les 16 fites que hi ha repartides pels voltants del nucli urbà. És apte per a totes les edats, i hi ha diversos graus de dificultat per trobar les fites. Per fer el circuit és imprescindible comptar amb el mapa que es pot adquirir a diversos establiments del poble i a les oficines municipals.
	D’altra banda, el passat 9 de juny del 2012 es va inaugurar oficialment la ruta de l’aeròdrom de Vilatorta (fitxa núm. 44). Es tracta d’una iniciativa conjunta entre els ajuntaments de Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta en el marc de la recuperació de la memòria històrica. Aquesta ruta permet visitar els indrets més emblemàtics de l’antic camp d’aviació de Sant Julià de Vilatorta.

