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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Encàrrec 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona1, dins el seu programa de 

suport al patrimoni cultural dels municipis, manté de forma sistemàtica una política 

d’assessorament i cooperació en matèria d’inventaris de patrimoni cultural. 

 

Aquesta Oficina està desenvolupant des de 1998 un programa de col·laboració que porta 

a terme la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural dels 

municipis que ho sol·liciten i la seva valoració, permetent així l’establiment de mesures 

per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rentabilització 

social.  

 

L’ajuntament de Santa Eugènia de Berga està 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. Les dues institucions, la Diputació 

de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, van signar el 2005 un conveni 

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 anat a càrrec d’Anna Gómez Bach, sota la supervisió tècnica 

de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a través del seu tècnic 

Daniel Solé Lladós. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Text del conveni entre l’Il·lm. Sr. Joan Francesc Marco i Conchillo, President delegat de l’Àrea de 

Cultura de la Diputació de Barcelona, assistit pel Secretari de la Corporació, i la il·lma. Sra. Filo Tió i 

Pratdesaba, Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. 
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1.2. Agraïments  

 

En un apartat sobre agraïments hi ha de constar tota la gent que coneix i aprecia el 

municipi de Santa Eugènia de Berga, així com aquelles persones que n’han volgut saber 

alguna cosa més; i també tota aquella gent que hi ha dedicat part del seu temps i de la 

seva vida: els habitants i els residents de cap de setmana, i autors com Agustí Dalmau i 

Antoni Pladevall; amb les seves obres corresponents sobre el municipi. 
 

Així, faria un primer sincer agraïment a l’alcaldessa Filo Tió i a tot l’Ajuntament per la 

informació, la paciència i la bona voluntat, sobretot el regidor de cultura Josep Dachs, a 

l’Antoni Sitjes i Ferran Meinhardit, així com a la resta de regidors i treballadors 

municipals. Per a la realització de l’inventari s’ha comptat amb la col·laboració de 

diverses persones, que des dels seus coneixements i experiències han facilitat la seva 

documentació i redacció, i d’aquesta gent destaca l’Anton Dachs, per la seva dedicació, 

coneixement i respecte pel territori. 

 

Vull esmentar de nou al regidor de cultura Ajuntament del Santa Eugènia de Berga 

Josep Dachs que ens posà en contacte amb diverses persones i va coordinar els primers 

contactes amb la gent de Santa Eugènia i ens ajudà en tot moment en la realització 

d’aquest inventari i memòria. 

 

També a totes les institucions que han permès accedir als seus fons documentals per 

completar l’estudi (Bisbat de Vic, Diputació de Barcelona, Museu Episcopal de Vic, 

Biblioteca Episcopal, Arxiu històric i comarcal d’Osona, la Generalitat de Catalunya 

...). Sense oblidar l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que ha 

materialitzat i fet possible aquest inventari. 

 

A banda de les persones abans esmentades, cal fer extensiu l’agraïment a totes les 

persones amb les que, al llarg d’aquests mesos, hem compartit converses i coneixements 

tant del municipi com de la seva experiència. A totes elles, i sobretot al Jordi Vila, el 

més sincer agraïment.  
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1.3. Dates de realització 

 

La realització del present inventari es va iniciar el mes de febrer de 2006, quan hi va 

haver la primera reunió amb l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, fins al mes 

d’agost de 2006, moment del lliurament del primer esborrany de la present memòria.  

 

En el decurs de la seva realització, a continuació detallada, cal assenyalar que la 

geografia del territori ha afavorit l’accés i localització d’alguns dels elements 

inventariats, a excepció d’aquells que es troben en finques privades. El municipi de 

Santa Eugènia de Berga era essencialment agrícola i ramader; els camps de pastures i 

explotacions forestals són encara accessibles des d’una xarxa de camins rurals. Aquest 

fet fa que l’actual documentació i localització d’alguns elements encara sigui possible i 

per això en aquests moments, més que mai, sigui necessari recuperar tot aquell 

patrimoni susceptible de desaparèixer o restar a l’oblit. 

  

Els espais d’interès natural, en un poble principalment pagès, es troben, però, 

parcialment oblidats; aquests es concentren a l’entorn de torrents i rieres on creix 

abundant vegetació de ribera. Aquests cursos d’aigua depenen, quasi sempre, del règim 

pluvial i la riera o el torrent tan sols es pot identificar per l’entorn i la vegetació 

immediata. Es tracta d’un espai que sovint es troba perdut o cobert de vegetació. 

Aquesta sol impedir l’accés directe a l’entorn més immediat d’algunes de les fonts, 

convertint-se en espais freqüentats, però descuidats. 

 

Amb tot, la informació més costosa i alhora més preuada ha estat l‘obtinguda de les 

dades orals facilitades pels informadors del municipi. Tant per les seves experiències i 

la seva relació amb l’entorn que els envolta, com per les relacions que mantenen amb 

els seus veïns. La gent de tota la vida del Santa Eugènia de Berga manté un fort 

arrelament a la terra, fet que facilita el coneixement del seu territori i la seva història. 
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2. MARC DE TREBALL 

 

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 Santa Eugènia 

de Berga, per a realitzar un recull del patrimoni local d’aquest municipi. L’origen del 

treball es troba en l'interès del poble, manifestat per les seves institucions, per donar a 

conèixer i potenciar el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural 

d’aquest terme municipal de la comarca d’Osona. 

 

L'inventari del Patrimoni Local de Santa Eugènia de Berga ha consistit en documentar i 

en donar alta a tots els elements d’interès patrimonial compresos dins el terme 

municipal de Santa Eugènia de Berga, seguint els criteris establerts per la citada 

Oficina. En aquest cas, l’ajuntament comptava amb un treball previ realitzat per Agustí 

Dalmau iniciat l’any 2000, on es recollien diversos elements d’interès cultural del 

municipi. Aquest treball s’ha inclòs, ampliat, completat i, en alguns casos, actualitzat. 

Tots els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos, ordenats 

en grups tipològics en base un treball previ de documentació existent sobre el municipi, 

un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball de gabinet. 

 

La base documental ha estat tractada informàticament i presentada en CD per facilitar el 

seu posterior tractament i manipulació, tenint en compte que una de les funcions 

principals de l’inventari és la de permetre una gestió àgil i actualitzada de les dades 

patrimonials del municipi tractat. L’objectiu és, doncs, el d’obtenir un coneixement 

ampli del patrimoni de Santa Eugènia de Berga, realitzar una valoració de la seva 

situació actual i la seva futura gestió, tenint com a base un inventari dels elements 

patrimonials de caire local totalment actualitzat i utilitzable.  

 

Aquest estudi s’ha d’entendre com una font d’informació bàsica per permetre 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), mobles (elements urbans, objectes, col·leccions), del patrimoni 
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documental (fons d’imatges, fonts documentals i fons bibliogràfics) o del natural (zones 

d’interès natural i espècimens botànics singulars) que conformen un municipi; 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. 

 

El treball, doncs, ha de permetre la identificació, la classificació i la descripció dels 

elements culturals que existeixen i caracteritzen un territori de 6,34 km2 i, sobretot, la 

seva gent, uns 2.178 habitats (2006)2.  

 

La funció principal de l’inventari és el de ser una eina bàsica de treball tant municipal 

com més general, que pot ser ampliada i utilitzada com a base per a nous estudis. Pel 

municipi, els seus habitants, i tota la gent que es vulgui documentar sobre Santa 

Eugènia. Una plataforma tant per poder realitzar tasques d’investigació i protecció 

(històrica, etnològica, natural...) com per la gestió, difusió i informació del patrimoni 

local, essent sobretot una font de coneixement de múltiples vessants. 

 

                                            
2  http://www.diba.cat/municipis 
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2.1- MARC TERRITORIAL3

 

Santa Eugènia de Berga és un dels termes municipals que conformen l’espai geogràfic 
conegut com la plana de Vic, o part central de la comarca d’Osona, província de 
Barcelona. Aquest municipi té una extensió territorial de 6,34 km2 ampliats amb les 400 
ha. segregades del municipi de Taradell. 
 
El nucli antic de la població es troba a 530 metres sobre el nivell del mar. Els desnivells 
naturals es troben entre els 480 metres del curs del riu Gurri, al sector nord-oest del 
terme, i els 580 de la serra de Sant Marc i el serrat de Puigsacost, des de on es divisa 
tota la part nord de la plana de Vic, el massís del Montseny, les Guilleries, el 
Collsacabra i el Pirineu.  
 
La principal via de comunicació amb les poblacions veïnes, Taradell i Vic, és la 
carretera comarcal B-520, que creua pel mig del terme, de nord a sud. Mentre que la via 
secundària és la carretera de Sant Marc, que enllaça amb la carretera de Vilalleons. 
D’aquestes dues vies en surten els nombrosos accessos a totes les masies i indústries del 
poble. Delimita amb el termes municipals de Vic, Malla, Taradell, Vilalleons (Sant Julià 
de Vilatorta) i Calldetenes i forma part del bisbat de Vic.  
 
El municipi presenta un sol nucli de població format per Santa Eugènia de Berga, i un 

destacat conjunt de masies disperses. L’àrea comercial de tot el conjunt es situa en la 

veïna ciutat de Vic, capital de comarca, juntament amb altres poblacions com Taradell. 

Els mercats secundaris es troben situats a les poblacions de la resta d’Osona, així com 

les ciutats de Granollers i Barcelona.  

 

Al present any 2006 el poble té censats 2.059 habitants, evidenciant un lleuger 

creixement demogràfic que s’ha anat consolidat al llarg del temps, amb escasses 

oscil·lacions, i amb un important augment poblacional al llarg de la segona meitat de 

segle XX.  

 

 

 

                                            
3Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/municipis 
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Plànol topogràfic del terme municipal de Santa Eugènia de Berga. Font: Atlas Electrònic de 

Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Comarques escala 1:50.000. 
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2.2- MEDI FÍSIC  

 

El terme es caracteritza per un paisatge poc accidentat, i característic de la resta de la 
Plana de Vic, amb altituds poc variables que oscil·len respecte el nivell del mar entre els 
480 m i els 580 m. El punt més elevat correspon a la serra de Sant Marc i al serrat de 
Puigsacost, indret des del qual es té una bona panoràmica de la Plana de Vic, del massís 
del Montseny, de les Guilleries, el Collsacabra i de la serra de Bellmunt.  
 
El territori està constituït per àmplies extensions de conreu limitades, sobretot a llevant i 
al sud, per petites serralades o turons testimoni de margues blavoses eocèniques estèrils, 
el clàssic terrer que aflora a la superfície segons els diversos nivells i fases d’erosió del 
sòl.  
 
Les temperatures són meridionals, característiques del fenomen d’inversió tèrmica que 
regeix la Plana i que li dóna temperatures extremes singulars que poden anar dels 35 
graus a l’estiu, als 12 graus a l’hivern, si bé aquestes temperatures només són puntuals. 
Això pot ser a causa de la situació de corredor que té la plana de Vic, oberta vers el 
nord, amb les barreres de muntanyes vers el sud i tancat per altres barreres o cadenes 
muntanyoses a llevant i al sud-est, que tot plegat l’exposa als vents més freds i li 
dificulten la penetració de les influències marítimes. Per aquesta raó té una mitjana de 
80 dies de gelada a l’any, i els estius no són gaire llargs, però sí força càlids. Les 
mitjanes a l’estiu sobrepassen els 20 graus i a l’hivern volten els 5 o 6 graus, durant el 
dia. Així mateix, en un any normal hi ha uns 90-100 dies de boira baixa que només 
s’aixeca algunes hores del migdia. 
 
Igual que la resta del sector central de la Plana, té una pluviositat força regular que 
oscil·la entre els 650 i 700 mm per m2, fet que li permet una agricultura de secà 
important, afavorida per la bona qualitat i profunditat dels sòls del sector central, ponent 
i tramuntana del terme. Pel municipi passa el riu Gurri, aquest discorre per bona part del 
límit de ponent del municipi i on hi desemboquen les petites rieres o torrenteres del 
terme. La més important pren diversos noms, en el curs inferior és coneguda com la 
riera del Molí del Gener o de Santa Eugènia. Aquesta riera neix sota Puiglagulla i rep 
inicialment el nom de torrent o riera de Vilalleons, i rep el cabal dels corrents 
secundaris, el més important dels quals és el torrent o riera de Santa Eugènia, que 
s’origina al sector de la Roca de Taradell, on rep el nom de Torrent de Sant Quirze i 
després el de Santa Eugènia. Els altres corrents d’aigua són estacionals, de curs escàs o 
nul, i la major part són torrenteres. 
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El Gurri i els seus afluents formen el drenatge de totes les aigües de la part central i 
centre- meridional de la Plana. El Gurri neix a 720 m d’altitud en els Plans de Sobrevia 
(terme de Seva). La seva conca de recepció està profundament alterada a causa de 
l’erosió de les flonges terres del nivell triàsic que travessa. Els vessants laterals de l’alta 
vall del Gurri estan coberts de garrigues i boscos de pins i roures, mentre que a la part 
baixa l’agricultura i la mateixa acció antròpica han transformat els terrenys de 
sedimentació quaternària. La irregularitat del seu curs ha provocat importants 
inundacions, les més importants al 1617, al 1826 i al 1863, que afectaren a nombroses 
poblacions, i sobretot a Vic.  
 
Tot el fons de la plana, és a dir la zona d’altitud compresa entre els 400-600 m és una 
regió de conreus intensius. La sèrie de turons, formats en general per margues calisses 
que afloren la plana, constitueixen una sèrie de cons desproveïts de vegetació i donen a 
tota la comarca un aspecte típic. En tota aquesta zona els boscos han estat substituïts per 
espais de conreu. Són excepcionals, i més freqüents a partir dels 800 m, els boscos de 
roures (roure martinenc), boix, pins i alzines. Aquest tipus d’habitat normalment es 
troba a una alçada que oscil·la entre els 800-1000 m, però en aquesta zona de la comarca 
d’Osona, sol estar entorn els 500 m a causa del fenomen de la inversió tèrmica i la 
presència d’un sòl calcari i un clima continental relativament plujós. 
 
Tot i el predomini d’aquest paisatge, també hi ha encara que en menor quantitat, 
formacions vegetals de diversa tipologia. Comunitats secundàries de pi roig, auró blanc, 
server, blada i moixera de pastor. Estrat arbustiu de boix, arç blanc, aranyoner, ginebrer, 
avellaner, tortellatge, sangyinyol i roser de bosc. Estrat herbaci format per marxivol, 
herba fetgera, lleteresa de bosc, maduixera, trèvol, viola, orquídia. 
 
Sí que cal destacar que, d’aquest tipus de bosc, en queden molt pocs espais a la plana, 

atès que han estat modificats al llarg dels anys per les activitats agrícoles i ramaderes. El 

terme de Santa Eugènia en aquest aspecte és privilegiat, ja que té un ecosistema 

d’aquesta tipologia al paratge de Sala-d’Heures.  

 
El terme té poca massa forestal, i aquesta es concentra a la part de llevant del municipi i 
vers la finca de Sala-d’Heures, on hi ha sobretot roures i alzines i algunes notables 
conjunts de pinedes. Es tracta d’un territori de caràcter mediterrani humit on la 
vegetació és bàsicament d’alzinar litoral i muntanyenc. Antigament, hi havia més part 
de bosc, sobretot pinedes i rouredes, que caracteritzaven alguns sectors del centre i 
ponent del municipi, però han desaparegut gradualment, i avui dia només hi ha 
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pollancres i alguns indrets tenen arbres de ribera sobretot vers el Gurri i prop dels 
corrents secundaris. El sector conegut com el Samuntà té unes característiques de bosc i 
de qualitat de terreny totalment diferents a la resta del terme, i es troben a una altura 
mitjana de 590 m; per tant, superior a la resta del municipi. 
 

També es documenta a la zona el conreu de la vinya i l’olivera, evidenciat per la 

presència de topònims com la Vinya de Déu. La resta de terrenys conreables es 

dediquen al cereal i altres produccions com els farratges, llegums, blat de moro i 

patates; i, especialment a la ramaderia. Hi ha també algun petit sector d’horta i regadiu 

al petit pantà o presa en el torrent de Vilalleons i al Gurri. També hi ha un bon sector de 

regadiu vers el mas Gener, que surt documentat des de mitjan segle XIII. 

 

Pel què fa a la fauna present en aquesta contrada es poden observar, mamífers com la 
rata cellarda, el porc senglar, el toixó, la guineu, o l’esquirol. Ocells com el tudó, el 
pica-soques blau, el reietó, el raspinell, l’oriol, el pigot verd, l’astor i el gaig. Tot 
l’ecosistema és comú al de la resta de la Plana de Vic i no presenta cap espècimen 
particular. 
 

 
Plànol fotogràfic del terme municipal de Santa Eugènia de Berga. Font: Atlas Electrònic de 

Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Comarques escala 1:50.000. 
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2.3.- ENTORN GEOLÒGIC 

 

Tot el municipi pertany a la conca d’erosió integrada a la Depressió Central Catalana 
que coneixem com a Plana de Vic. Aquesta formació conforma una vall àmplia i poc 
profunda que es va formar per l’acció fluvial d’antics corrents d’aigua en les margues 
toves de l’eocè o segona època del terciari inferior, situada cronològicament fa uns 45 
milions d’anys4. 
 
Els indrets septentrionals i meridionals de la comarca són els únics que presenten a 
l’exterior materials sedimentaris i eruptius més antics, així doncs Santa Eugènia de 
Berga es troba assentada sobre terrenys sedimentaris relativament moderns que reposen 
sobre basaments i formacions anteriors. Les manifestacions lacustres dels primers temps 
terciaris, foren substituïdes per sedimentacions marines de poca fondària. Aquests 
dipòsits marins formen els terrenys nummulítics que es disposen a forma de cornisa a 
les vores del Ter i dels torrents que van a aquest riu i al Gurri. La seva superfície 
constitueix un gran pla, suaument inclinat vers ponent i amb algun petit turó -testimoni 
que trenca la linealitat de la plana. 
 
El domini del mar a la Plana de Vic comença per una zona de còdols rodats on dominen 
els palets i sorres granades de quars. Aquests còdols pertanyen a una formació litoral 
salobre de color blanquinós, demostrant un canvi sobtat en les condicions 
meteorològiques subsegüents al domini del mar. Aquest, a l’antic llac es sobreposa un 
banc calis, més o menys compacte, i format per margues descompostes. L’espessor 
d’aquest nivell inferior de l’eocènic mitjà o lutecià és reduït i no arriba gairebé mai als 
deu metres.5

 
El nivell superior de l’eocènic mitjà està format per capes arenoses, calcàries i margoses 
o argiloses. Els dipòsits de calisses i arenisques formen potents bancs, i aquestes últimes 
permeten documentar zones de corrents impetuosos. El tram calís superior s’hi troba un 
foraminífer anomenat alevolina i a les arenisques és freqüent trobar-hi minerals de 
coure, d’origen segurament sedimentari. Els nivells de margues i argiles presenten una 
potència variable, i als bancs margosos clars i blavencs i a les calisses els fòssils són 

                                            
4 REGUANT, S.; BUSQUETS, P.; VILAPLANA, M. (1986). Geologia de la plana de Vic. Patronat 
d'Estudis Ausonencs. Col.lecció Osona a la Butxaca, núm. 9. 

5 BUSQUETS, P. (1979). Geologia d’Osona. Eumo ed. Barcelona. 
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extraordinàriament abundants. L’abundant presència fòssil dóna una idea de la riquesa 
de la fauna, i en menor mesura, de la flora de la zona. Entre les plantes marines són 
particularment interessants les algues calcàries dels gèneres Archaeolithothamnium i 
Lithothamnium. Els celenteris, polípers o coralls, no gaire abundants, ens indiquen la 
presència d’un mar no molt calent. Es documenten també, però excepcionalment, els 
equídnids o eriçons de mar, i els crustacis i branquiòpodes. Per altra banda els 
lamel·libranquis o petxines són molt nombrosos, així com els gasteròpodes o cargols. 
També hi ha cefalòpods, peixos i un mamífer marí conegut com l’Halitherium. Damunt 
aquesta zona fossilífera n’hi ha una altra de color gris blavós amb abundants fragments 
nummulítics. Segueixen després unes capes arenoses i margoses amb abundants 
briozous i petxines. Aquest nivell està molt estès, formant els nombrosos turons que es 
troben a la Plana i ocupen gran extensió a la part baixa de la depressió. Pel migdia 
aquests terrenys s’estenen cap a Sant Julià, segueixen cap a Vilalleons i més a ponent, 
cap a Santa Eugènia i Calldetenes. La potència total de l’eocènic mitjà és de més de 130 
metres.  
L’element més destacat del conjunt el trobem a la serra de Sant Marc, al sud de la 
carretera de Vic a Sant Julià i propera a Calldetenes, a més de ser una elevació 
privilegiada, es tracta d’una afloració de lutecià entre sediments quaternaris.  
En conjunt i en general podem dir que tot el municipi forma part d’una zona força rica, 
a nivell geològic.  
 

 
Plànol geològic del terme municipal de Santa Eugènia de Berga i plana de Vic meridional. Font: 

Atlas Electrònic de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Comarques escala 1:50.000. 

 14



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

 

 

2.4.- NUCLIS DE POBLAMENT 

 

El municipi del Santa Eugènia de Berga ha sofert nombroses alteracions del seu terme 
municipal, mantenint-se un únic nucli de poblament al voltant de l’església parroquial 
de Santa Eugènia. 
 
El terme, de 6’34 Km2, fou ampliat l’any 1991 amb 400 hectàrees segregades del terme 
de Taradell, i comprèn un terç de l’antic nucli de la població i un sector de noves 
edificacions fetes a la part de migdia i un sector rural situat a ponent o sud-oest de la 
població, essent un dels més petites en extensió de la comarca d’Osona. Limita al nord 
amb Vic, a l’est amb Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, al sud amb Taradell i a l’oest 
amb Malla i Vic. 
 
Inicialment, tot el terme de Santa Eugènia estava integrat en el gran terme del Castell de 
Taradell, Sant Martí de Viladrau, Santa Eugènia de Berga i Sant Maria de Vilalleons. A 
mitjan segle XIV una part de les parròquies de Santa Eugènia i Vilalleons se’n van 
desprendre i van formar una quadra civil d’uns 10’5 Km2 el 1385; els termes després es 
van agregar administrativament a la ciutat de Vic, com a terme i com a carrer de Vic. 
Aquest fet històric és el que va condicionar l’extensió i divisió de Santa Eugènia. 
 
Durant molt temps fou, a nivell laboral, població satèl·lit entre Vic i Taradell, però 
modernament ha experimentat un creixement notable. El municipi, per la situació de la 
població als anys 80 del segle XX, feia la impressió d’una demarcació descentrada, ja 
que si per la banda nord comprenia el Serrat de Calldetenes i fins i tot algunes cases del 
carrer Major d’aquella població, per la banda sud el municipi de Taradell li prenia un 
terç de la població vella de Santa Eugènia, i el seu límit municipal passava a pocs 
metres de la seva església parroquial. La demarcació religiosa, en canvi, s’estenia fins 
prop de la població de Taradell.  
 

El nucli urbà es va formar entorn de l’església parroquial, i tot i que no en tenim 
notícies primerenques ja estava format al segle XI. Al llarg els segles XII i XIII molts 
sagrers es van convertir en els habitatges per als fills segons de masos i gent d’ofici que 
es podien desplaçar per haver-se redimit dels seus senyors feudals o al·loidals. En 
principi, totes les cases de les sagreres depenien de les respectives esglésies, i eren els 
rectors els que cobraven sobre cada casa un tribut, que a Santa Eugènia, inicialment, 
acostumava a ser un capó o gallina per un solar simple, i dos capons o dues gallines per 
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un solar gran de casa i hort.  
 
La informació de la sagrera de Santa Eugènia és molt abundant, sobretot a partir del 
segle XIII. Es documenta la construcció d’algunes vivendes hospitium al voltant dels 
terrenys protegits per l’església i on també s’establiran alguns fills procedents de les 
masies del voltant. Als segles XIV i XV trobem les cases de Llagostera, Fontanelles, 
Català, etc. A inici del segle XVII ja són 14 les famílies residents a la Sagrera, d’on 
destaca Marc de Llagostera, Miquel Serra, Toni Sastre (de la Mongia, de Sirera, teixidor 
de la vall) i Damià Castanyer, teixidor d’amunt; que ens evidencien els diversos oficis 
de la zona. A la Consueta Vella de 1639 a la Sagrera s’hi documenten 20 famílies. 
 
A Santa Eugènia l'any 1348 vivien en el poble poques famílies. Hi va passar una pesta, 
l'anomenada la Pesta Negra. Va morir tothom; només van quedar 7 persones vives i no 
pas totes de la mateixa família, des d'aleshores es va considerar com un poble maleït i 
no hi volia venir a viure ningú, fins l’any 1708 quan va venir el rector Segimon 
Casanova i Riquer, qui va buscar fonts com la Font Xica o La Font Rodona i va donar el 
terreny i el material per edificar les cases del poble; a canvi havien de donar-li un parell 
de gallines cada any d’arrendament. 
 
 L'última casa que va pagar aquestes gallines va ser precisament la casa de la vila, o 
sigui que quan es va formar l’Ajuntament una dona que vivia sola va deixar en 
testament que donava la casa a l’Ajuntament amb la condició que mentre la casa existís 
el consistori havia d'anar cada any el dia de la seva mort, acompanyat d’orquestra a 
l'església a sentir missa cantada i a la sortida pagar un vermut per tothom i les dues 
gallines al rector. 
 
Això durà fins a la guerra civil. A partir d’aleshores es feia el tercer diumenge d'octubre, 
fins l’any 1950, que aquell dia va ploure i el vermut es va fer als baixos de la casa de 
l'ajuntament. Però la gent semblava que se'n donava vergonya, perquè durant la 
dictadura franquista l’ajuntament era un alt secret d’Estat i arribà un moment que el 
vermut només el feia l'ajuntament, les pavordeses i els pubills; mentre el poble ballava 
sardanes a la plaça, fins l’any 1970 quan en un acord o pacte entre el bisbat, la parròquia 
i l'ajuntament es va deixar de complir el testament. L’any 1500 només vivia al poble 
una persona coneguda com en Soler de la Sagrera, tal vegada la família més notable en 
els segles XVII i XVIII; encara que d'altres que no hi vivien, però pagaven els delmes 
(drets per ser habitants a Santa Eugènia de Berga) per Tots Sants al Rector.  
 
Durant el segle XVIII el poble rep un important impuls, aquest creixement és ben 
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present en les inscripcions del dintell de moltes cases. La població manté el seu traçat, 
però l’església va queda modificada amb la construcció de la sagristia, que va motivar la 
pèrdua d’un absis i amb l’edifici de la capella del Santíssim, aixecada en aquest 
moment. 
 
Els masos tradicionals de Santa Eugènia són Plantalamor, el Duran, el Genís, el Català, 
el Gener de la Plana, el mas dels Frares, Fontanelles, Reig, el Castanyer i el mas Roure, 
als quals s’han d’afegir masos més recents com el mas Mitjà, Puig-Oriol, cal Rei, 
Puigventós, Cal Tinoies, etc. Destaca el mas Plantalamor, anomenat algun temps 
Reixac, on el 1472 es va firmar la capitulació de Vic i la concòrdia entre la ciutat i el rei 
Joan II. Una vella llegenda basada en el nom del mas, pretén que aquest nom deriva 
d’uns amors frustrats entre el rei Jaume I i una noia del mas. Aquest gran casal, 
actualment desaparegut, conserva una capella dedicada a la Concepció. 
 
El mas Gener de la Plana fou en part reedificat al principi del segle XX i fou convertit 
en una espècie de torre o de petit castell de tipus francès, amb el nom de Villa Carmen, i 
fou envoltat d’un parc i jardí amb un gran llac artificial. Al seu costat hi ha situada 
l’antiga masoveria. 
 
També destaca el mas dels Frares, antiga propietat dels mercedaris de Vic, junt a una 
capella moderna dedicada a la Mare de Déu de les Victòries. Conserven l’aspecte 
tradicional els masos Fontanelles, origen d’una coneguda família que donà molts 
eclesiàstics i ciutadans honrats a Vic; el mas Roure; el mas del Genís; que encara que un 
xic modernitzat per fora, és un vell mas carregat d’història documentat des del 955 i 
origen del cognom Genís; i el mas Mitjà o Masmitjà, casa natal de l’historiador 
franciscà Josep Maria Pou i Martí i vinculat a la vida de Sant Miquel dels Sants, amb 
una capella dedicada a la Concepció i un petit oratori on, segons la tradició, el sant, 
encara infant, es va rebolcar entre les bardisses per vèncer les temptacions. 
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2.5- INTRODUCCIÓ TOPONÍMICA 

 

El nom i el terme s’han designat tradicionalment amb el nom de la patrona de l’església 
parroquial de Santa Eugènia. Mentre que el cognom o locatiu Berga es va afegir un 
segle més tard, de manera que el compost de Santa Eugènia de Berga no apareix fins 
passat el mil·lenni.  
 
L’ús d’un hagiotopònim antigament era força corrent, tot i que a partir del segle XVIII 
es van començar a suprimir i molts llocs, actualment, només s’anomenen amb noms o 
topònims. El terme de Santa Eugènia ha conservat un nom que trobem documentat des 
del 917. Santa Eugènia fou una santa romana, i el seu culte el trobem estès entre la 
cristianitat a partir del segle V. Durant el mateix segle es va estendre per les Gàl·lies i 
altres pobles europeus, no essent present dins l’església visigòtica. 
 
Moltes de les esglésies o poblacions que tenen per patrona la mateixa santa no n’han 
conservat l’hagiotopònim; en canvi, si que ho han fet Santa Eugènia del Congost 
(Tagamanent), Santa Eugènia de Relat (Avinyó), Santa Eugènia de Ter (Girona), Santa 
Eugènia (Bellver de Cerdanya) o el lloc ara perdut de Santa Eugènia del Gomar (entre 
Moià i Collsuspina). Totes les esglésies i capelles dedicades a Santa Eugènia que hi ha 
documentades a Catalunya les trobem a la Catalunya Vella6. La única capella a la 
Catalunya nova és a Santa Eugènia de les Piles (Conca de Barberà) que fou un lloc amb 
penetracions de poblament cristià entorn de l’any 1000. 
 
La figura d’Eugènia, segons els martirològics, és la d’una verge cristiana màrtir i santa 
romana, enterrada al cementiri d’Apronià (Roma) en època de Gal·liè (256 dC) o de 
Valerià (253 dC). També consta que sobre la seva tomba, es va aixecar una basílica al 
segle V, i que a l’entorn d’aquesta el papa Adrià (772-795 dC) hi va erigir un monestir o 
convent de monges. 
 
La llegenda la vincula a dos altres màrtirs romans Protus i Jacint. Era filla d’un noble 
romà anomenat Felip, casat amb Alàudia, i que era protegida per dos esclaus, Protus i 
Jacint. El seu pare fou anomenat prefecte d’Egipte i governador d’Alexandria, on va 
conèixer el cristianisme i es va convertir. Amb els seus esclaus va fugir disfressada 

                                            
6 A les comarques de la Cerdanya, Rosselló, Alt Urgell, Alt Empordà, Bages, Osona, Vallès Oriental, 
Conflent, Baix Empordà, Solsonès, Conca de Barberà, Pallars Sobirà i Noguera. PLADEVALL, A. 
(1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d’un vell poble osonenc. Eumo Editorial; Ajuntament de 
Santa Eugènia de Berga: 18. 
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d’home i va entrar en un monestir, on més tard la feren abadessa. Fou descoberta per 
una dona i jutjada pel tribunal del seu pare. D’aquesta llegenda hi ha una còpia a l’inici 
de la Consueta Vella del 1635, que era la que els rectors llegien i explicaven als 
feligresos de la parròquia. 
 
Tant a Santa Eugènia d’Hortafà (Roselló) com a Santa Eugènia de Berga, el seu culte es 
dedica als tres sants: Eugènia, Prot i Jacint, com ho demostra el retaule que fa ver 
l’escultor Josep Giol i que va presidir l’església parroquial entre 1633 i 1856, on els dos 
sants acompanyaven la patrona. 
 
La primera referència és de l’11 de febrer de 917, quan Riquilda va vendre als esposos 
Gerard i Madresenda una peça de terra per 4 sous, dins el terme del castell de Taradell 
in aiacencia Sancta Eugenia7. Aquest terme indica demarcació o terme i evidencia que 
hi havia la presència d’una església dedicada a la santa i que donava nom a tot un sector 
de l’antic terme del castell de Taradell. L’absència del topònim Berga s’evidencia en un 
altre document del 936, segons el qual Bradila i Trasegòncia venen unes terres al 
sacerdot Sunifred, al lloc de Bradells, en terme del castell de Taradell i que termeneja a 
ponent in terra de Sancta Eugenia8. Dos documents més del 981 i 990 parlen de Santa 
Eugènia com a terme en parlar de la venda de dues peces de vinya que termenejaven in 
via qui pergit ad Sancte Eugenie, o sigui amb el camí que va a Santa Eugènia9. I en el 
testament de Trasegònica del 964 es disposa que dóna una peça de terra ad domum 
Sancte Ogenie.10

 
La denominació Berga es donà a una antiga vil·la o gran explotació rural. El primer 
document que l’esmenta és una compra de terres que l’administrador de béns 
eclesiàstics de la catedral de Vic; Girimon va fer a un matrimoni, el 28 d’abril del 915. 
Aquesta terra es trobava “in castrum de Taradello, in terminio de villa Berga” i que més 
endavant detallarem. Aquest nom es pronuncia B[È]rga, obert i en contraposició amb la 
capital del Berguedà, del que no manté cap element d’unió. Es creu que aquest nom és 
d’origen ligur o cèltic i que equival a altura o elevació de terreny. Aquest nom 

                                            
7 Arxiu Capitular de Vic, cal. 6 doc.214;JUNYENT, E. (1980). Diplomatari de la Catedral de Vic. Segles 

IX-X, Vic. Doc.73: p.70. 
8 Arxiu Capitular de Vic. Cal.6. doc.657. JUNYENT, E. (1980). Diplomatari de la Catedral de Vic. Segles 

IX-X, Vic.Doc.172. p. 47. 
9 Arxiu Capitular de Vic. Cal. 6. doc.475 i 545. 
10 Arxiu Capitular de Vic. Cal.6. doc. 2126. a JUNYENT, E. (1980). Diplomatari de la Catedral de Vic. 

Segles IX-X, Vic.Doc. 363. p.304. 
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etimològicament s’acosta al Berga holandès o Bergen alemany. 
 
Aquest nom correspon a una antiga vil·la o gran explotació rural documentada del 915 i 
situada prop el mas Reguer. El primer document on s’esmenta, és una compra de terres 
que l’eclesiàstic Girimon va fer a una família anomenats Manegat, Cloma, Natàlia, 
Alanci, Sesnanda, Espanevira i Narbonès el 28 abril de 915. Aquesta terra es trobava in 
castrum Taradello, in termino de villa Berga.11

 
Els topònims Santa Eugènia i Berga s’uniren entrat el segle XI, per bé que durant els 

segles XI i XII encara se solen trobar separats, com ho confirmen les tres llistes de 

parròquies del bisbat de Vic, redactades entre 1050 i 1150 en una de les quals es fa 

esment del Presbiter Sancte Eugenie, mentre que en la més antiga es cita simplement 

De Berga. A partir del 1150 és habitual l’expressió in parrochia Sancte Eugenie de 

Berga, tot i que al 1173, quan amb motiu de la consagració de l’església actual de Santa 

Eugènia, els dos bisbes consagrants es diu que van in Bergam, quae non longe est a 

vil·la Vici”.  

Els noms d’algunes vil·les com la de Berga són, segons els estudis toponímics del 
filòleg Joan Coromines12, d’origen preromà. Mentre són topònims romans els de les 
vil·les com Montells i els començats per vil·la. Molts dels altres topònims són 
germànics com Guamir o Arumi si bé n’hi ha d’altres posteriors ja que en els segles IX i 
X es continuen utilitzant els noms germànics. El fet és que a finals del segle IX i X 
perviuen un bon nombre de topònims que tenen el seu origen en les èpoques preromana, 
romana i visigòtica. La transmissió d’aquests topònims ens ha arribat, en la majoria de 
casos, a través de transmissió oral. Tot i que també cal contemplar els canvis de nom 
que sofreixen aquests masos, la majoria de vegades associat a un canvi de propietari. 
 

Un altre cas és de la unificació de topònims per via heràldica, l’exemple més clar el 

trobem a Sala-d’Heures, el lloc es va anomenar simplement casal o castell d’Heures, 

domus d’Eures fins al segle XVI, i encara el trobem amb aquest topònim en documents 

dels segles XVII i XVIII, sobretot els referents a la capella de Sant Joan d’Eures. Quan 

el cognom Sala va entrar a la família per aliança matrimonial, es va refer bona part de 

l’antiga fortalesa, esdevinguda mas i aleshores es va començar a conèixer com a Sala-

                                            
11 Arxiu Capitular de Vic. Vic. Cal.6. doc. 550. JUNYENT, E. (1980). Diplomatari de la Catedral de Vic. 

Segles IX-X, Vic.Doc.66. p.64-65. 
12 COROMINES, J. (1965-1970). Estudis de toponímia catalana. Barcelona. Vol.I. 
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d’Heures. En realitat tothom escriu Saladeures, sense el guionet intermig i sense la H, 

però com que el nom deriva del llatí hedera o hederis, equivalent a la planta heura i 

adoptat com a nom familiar, la forma normalitzada hauria de ser Sala-d’Heures. 

 

També són freqüents els topònims d’origen llegendari, aquest és el cas del mas 

Plantalamor, fruit dels pretesos amors reials frustrats, que la llegenda atribueix a Jaume 

I en motiu de plantar l’amor o renunciar a l’amor d’una noia del mas. O bé d’altres més 

freqüents associats a la bruixeria com el Sot de les Bruixes. 

 

Altres topònims que fan referència a accidents geogràfics els trobem en els diferents 

serra, obaga, camps, plans i serrats. Sempre vinculats a un mas o construcció propera 

com per exemple: la serra de Sant Marc, els plans d’en Berga, pla de l’Arumir, etc. Un 

altre exemple són els topònims com el de Puigsacost o Samuntà, que fan referència 

específica a la formació geogràfica. També es troben altres topònims, no molts, 

associats a activitats antròpiques com és el dels Ascensaments.  

 

Molts dels altres topònims del municipi tindran un origen més clar. Els derivats naturals 

associats a espais naturals o punts geogràfics com mas Roure, els Plans, la Gatonera; 

altres patronímics com cal Ton, Cal Pere Xic, etc.; i altres d’origen vegetal com la 

Farigoleta, mateix entre molts altres. 

 

La realització d’un estudi toponímic, és a dir, un estudi exhaustiu dels noms de lloc, 

permetria acostar-se a la significació dels noms de lloc partint d’una sèrie de categories 

com són el territori i la filologia. La toponímia presenta una relació essencial amb la 

geografia (els noms de lloc en són el vocabulari propi) i amb la història (en la mesura 

que els noms esdevenen el testimoni, enllà del temps, d'una determinada relació home-

lloc). 
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ESCUT MUNICIPAL 

 

L’escut del municipi també és un element significatiu i esdevé un signe d’identitat i de 

recordatori de la història de la població. Es tracta d’un escut caironat amb una divisió 

horitzontal desigual. La part superior amb el fons de color or, s’hi troba centrat una 

palma de sinople posada en vertical o en pal enfilant una corona de flors de gules 

fullades de sinople; el peu quarterat en sautor; primer, i quart, d'or, 4 pals de gules; i al 

segon i al tercer, d'argent, una creu abscissa de gules.  

A la mart superior i per timbre presenta una corona mural de poble representat per un 

recinte emmurallat amb tres torres defensant tres accessos, que recorden una muralla. 

La palma i la corona de llorer són els atributs del martiri de santa Eugènia, la patrona 
del poble. Al peu s'hi veu l'escut d'armes de Vic, ja que aquesta ciutat va ajudar la gent 
de Santa Eugènia a deslliurar-se de la jurisdicció del castell de Taradell el 1385. A partir 
dels anys 90, per ple municipal s’aprovà l’escut que el municipi fa servir a l’actualitat. 
Es va canviar l’escut de la ciutat de Vic per la imatge de l’església de Santa Eugènia 
sobre un fons en blau. 

A partir d'aleshores, el poble fou considerat un "carrer de Vic", i tenia els mateixos 
privilegis que els ciutadans vigatans. L’escut vigent va ser aprovat en el DOGC el 20 de 
febrer de 1987.  

                                                                                               

Escut actual de Santa Eugènia de Berga aprovat per 

ple municipal, anys 90, segle XX. 
Escut de Santa Eugènia de Berga 

aprovat el DOGC l’any 1987. 
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2.6- EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL POBLAMENT 

 

2.6.1. Introducció Històrica13

 
Tot i el desconeixement de troballes arqueològiques a la zona14, es té constància que el 
municipi fou poblat des d’èpoques remotes, aquest fet queda evidenciat per les troballes 
recollides en la col·lecció de prehistòria de J. Sala i Moles de Vic on es documenten 
dues destrals de pedra recollides a Plantalamor i al Gener, i també la presència d’un 
sílex treballat al peu del Puigsacost. 
 
Una primera organització del territori va tenir lloc en la protohistòria. Les restes 
íberoromanes més importants cal cercar-les en les evidències de vies de comunicació 
que van utilitzar i que la majoria d’elles segueixen essent vigents en l’actualitat. L’altra 
via important que té un impacte en el municipi va ser la d’Ausa a Barcino aprofitant la 
vall del Congost, actualment encara és la via de comunicació més important entre 
aquestes poblacions, coneguda com a C-17 i com a N-152 fins fa un temps, amb els 
seus ramals corresponents i la troballa de diversos mil·liaris com al Molí de l’Albanell 
(Malla). També en un extrem del pla de Sant Marc s’hi van descobrir unes tombes de 
lloses d’època indefinida que actualment són de difícil localització però per les 
descripcions conservades, semblen atribuïbles a època medieval. I en altres llocs del 
terme han aparegut restes de ceràmica antiga que resten per estudiar. 
 
La parròquia o església de Santa Eugènia és citada per la documentació des de 924, a la 
qual se cita una església dedicada a Sta. Cecília, de la que s'originaria aquesta parròquia 
durant el S.XI, i que seria dedicada a Sta. Eugènia com a patrona durant la consagració 
de la mateixa, feta pel bisbe-abat Oliva o el seu successor Guillem de Balsareny. Al 983 
trobem un document que parla de Santa Eugènia, en el lloc de Socarrats, proper a Can 
Caseta, i on es fa també esment del terme jurisdiccional del castell de Taradell i de la 
mateixa parròquia de Santa Eugènia. 
 
És probable que les grans vil·les rurals de Berga, Vila Alba, Llagostera o Palou siguin 
d’època romana o tardoromana. La vil·la de Palou o Palatiolo (diminutiu de palatium o 
palau i que es trobava on hi ha els masos Gener i Roure) indicava que es tractava d’un 
                                            
13 PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d’un vell poble osonenc. Eumo 
Editorial; Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. 
14 A l’inventari de la Carta Arqueològica de Catalunya no consta cap jaciment arqueològic situat al terme 
municipal de Santa Eugènia. 
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petit palau o mansio senyorial, segons A. Pladevall, i també ha estat atribuïda a un 
assentament àrab, tot i que mai evidenciat. Aquest topònim és força freqüent en altres 
regions del país, sobretot les més romanitzades. 
 
Per aquest moment es parla d’un doble establiment d’aquestes vil·les, unes erigides 
entre 978 i el 825, i unes altres a partir del 879; i tot i la repoblació, si que es pot dir que 
el municipi va restar habitat d’una manera o altra de forma permanent.  
 
Quan el comte Borrell, que regia Urgell i Cerdanya, va ocupar la Plana de Vic vers el 
798, segurament no va fer altra cosa que reforçar els elements preexistents. No serà fins 
la ocupació de Guifré el Pilós, a partir de la tardor de 879, que es reorganitzen les 
antigues parròquies i se’n ocupen de noves. Entre els castells restaurats hi ha els de 
Gurb, Taradell, Sant Llorenç, Tona, Sant Esteve o Centelles, Torelló, Voltregà, Cabrera, 
etc. Cada castell tenia un territori dividit en diferents parròquies, algunes com les de 
Gurb, Tona, Malla i Torelló, subsistien des d’èpoques antigues; mentre que altres, com 
les dedicades a Santa Eugènia, Sant Genís, Santa Coloma, alguns Sant Martí i altres 
advocacions característiques de la repoblació carolíngia, són de nova creació. 
  
El cas més pròxim, el Castell de Taradell, comprenia tot el sector sud-est de la comarca, 
des del Matagalls fins al Coll de Sant Marçal. Aquest castell incloïa les parròquies de 
Sant Genís de Taradell, Santa Eugènia de Berga, Sant Martí de Viladrau i Santa Maria 
de Vilalleons. El castell i el seu terme, d’una extensió de 85 Km2, són coneguts des del 
893; les parròquies en canvi no consten fins mitjan segle X. Les diverses parròquies del 
terme van rebre el cognom de primitives vil·les rurals, Berga (documentada des del 
915), Vil·la Leonis (927) i villare Aderaldi (934). 
 
La parròquia de Santa Eugènia va formar part del castell de Taradell fins mitjan segle 
XIII, moment en què bé per compra o com a dot de Brunsendis de Taradell o 
Vilademany, filla dels senyors del castell de Taradell, casada amb Pere de Santa 
Eugènia, passant de castlans o batlles naturals a senyors del castell, agregaren el seu 
patrimoni, i junt amb ell el municipi de Santa Eugènia de Berga, al patrimoni reial en 
qualitat de Quadra. 
 
Així doncs, en aquest context, les diverses famílies influents van acabar de cohesionar 
el territori i es van embrancar entre elles. Destaca la família Santa Eugènia que va estar 
molt vinculada amb els Montcada i més tard amb els Cabrera i també, per entroncament 
familiar, havien esdevingut senyors del casal d’Heures, els seus terrenys es va 
independitzar de Taradell i, en un moment determinat, van forma el municipi actual. La 
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manca de recursos de Pere III fou la causa de la venta d’aquesta Quadra, junt a la de 
Vilalleons i Lliçà de Vall a Bernat de Vilademany el 4 de juliol de 1381. Aquest les 
agregà de nou al castell de Taradell fins que les va revendre el 19 octubre de 1385, 
pagant-se la redempció els mateixos veïns a qui avançaren l’import els Consellers de 
Vic. 

 
P

(

 
 
M
p

 

lànol amb la restitució del paisatge medieval  a la plana de Vic meridional. Font: Bolòs, J.; Hurtado, V. 

2001). Atles del comtat d’Osona (798-993). Ed. Dalmau. Barcelona: 49. 

és tard, Santa Eugènia i Vilalleons passaren a ser carrer de Vic, qualitat que 
reservaren fins a l’establiment dels ajuntaments constitucionals. Aquesta categoria no 
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sempre els fou favorable, com ho indiquen nombrosos plets conservats en el Llibre 
XVII dels privilegis de l’Arxiu Municipal de Vic corresponent als anys 1569 i 1708. La 
irregular repartició del terme civil va seguir l’anterior disgregació del castell de Taradell 
a mitjans del XIII, derivant-se, en aquest cas, que dos carrers del poble i 29 cases 
passessin al terme de Taradell, portant a designar la parròquia ja en el segle XIV i 
següents amb els noms del Semuntà, a la part de Taradell, i de la Plana.  
 
D’ençà d’aquest moment, el municipi actual de Santa Eugènia i el que fins el 1941 fou 
municipi de Vilalleons i es van unir en una quadra civil amb un sol batlle que celebrava 
les seves reunions a l’anomenada plaça reial, situada en camp obert, prop del mas de 
l’Omeda, al límit o divisòria parroquial entre Santa Eugènia i Vilalleons. El cens de les 
dues entitats de la quadra era, al 1553, d’onze famílies per Santa Eugènia i de 10 per a 
Vilalleons.  
 
El poble de Santa Eugènia, comptava 17 famílies el 1626 i 48 el 1686, totes agrupades 
entorn de l’església parroquial de Santa Eugènia. Va augmentar lleugerament a la fi del 
segle XVIII, però mai no va ultrapassar el centenar de cases, un terç de les quals dintre 
del terme municipal de Taradell. El cens de Santa Eugènia fou de 204 habitants el 1718 
i de 297 el 1787. Entorn del 1823 es va desfer la unió d’aquests dos municipis que, de 
fet, actuaven autònomament des del 1787, i es va crear el municipi actual de Santa 
Eugènia. 
 
Es mantingué estacionari fins a la moderna expansió, que data de fa una desena d’anys. 
En aquests darrers temps s’han construït carrers sencers, i una barriada important a la 
part baixa del terme, a uns 500 m al nord de la població vella, a l’indret conegut 
popularment per l’Arumí. També s’ha urbanitzat i construït molt a la banda sud del 
poble, al sector del municipi de Taradell. Tot això fa que Santa Eugènia presenti un 
aspecte modern i dinàmic, cosa que deu sobretot a la construcció de l’escorxador 
industrial d’EXPLASA, el més important de la comarca i un dels primers del país. 
També s’han construït algunes indústries del ram tèxtil, a més d’altres petits tallers.  
 
D’altra banda, la seva proximitat al terme de Vic ha estat la causa de la construcció 
d’habitatges de gent que treballa en aquesta ciutat, no solament al nucli de la població, 
sinó també vers la part nord del terme. Anys enrere el caràcter de Santa Eugènia era el 
d’una població rural, si descomptem els pocs homes d’ofici de la sagrera, i encara 
aquests alternaven llurs oficis amb el treball de la terra. Santa Eugènia no tingué mai 
cap gremi ni ofici organitzat: els sis o set peraires que la població tenia el 1782 
treballaven per la col·lecta de Vic. 
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La parròquia de Santa Eugènia sempre es caracteritzà per la presència d’un marcat 
caràcter rural resultant del l’edat mitjana i moderna, limitada per la presència de 
nombroses masies disseminades i posteriorment absorbides per les més influents. El 
desenvolupament dels nuclis urbans va donar-se simultàniament al procés de reocupació 
dels masos rònecs que havien estat desocupats des de la baixa Edat Mitjana, així com al 
de la recolonització dels espais agraris abandonats amb conreus de secà i una viticultura 
incipient.  
 
A la segona meitat del segle XVII, Santa Eugènia passà per una important crisi 
demogràfica i econòmica. La recuperació no es produí fins al segle XVIII, moment de 
l’arribada de gent de pobles veïns que es traduí en la construcció de cases al voltant de 
l’església parroquial, i de masos a tocar els camins rals. Els motors de l’economia local 
van ser l’agricultura i la ramaderia, però també els molins fariners i les teuleries. És en 
aquest context on es produí pels volts dels anys 1746-1748, el naixement de Segimon 
Malats i Codina, fill il·lustre del poble, considerat un dels pares de la veterinària a 
l’Estat Espanyol15. El 1793 llegí el discurs d’inauguració de la Real Escuela Veterinaria 
de Madrid. Mentre que el segle XIX es caracteritza pels conflictes bèl·lics de la 
Independència i, a Catalunya, de la Guerra del Francès (1808-1814).  
 
A finals del segle XVIII tenim una descripció del poble i el terme feta per Pasqual 
Madoz cap el 1842: 
 

“Berga (Santa Eugenia de): Es un lugar de la provincia audiencia, territorial y gobierno civil de 

Barcelona (10 leguas), partido juicial, administración de rentas y diócesi de Vich (1/2 legua). 

Situado en la conca que llaman Plana de Vic, al pie de la cordillena que cierra dicha conca por el 

sudeste, sobre la punta del ángulo saliente que forma un cerro; le combaten los vientos del norte 

y oeste y aunque por su posición elevada, su temperamento es mas fresco que en llano, disfruta 

de clima saludable: constituye ayuntamiento con el de Vilalleons; tiene 60 casas, 2 calles, una 

plaza, varias travesias y callejones: escuela de instrucción primaria, asistida por unos 44 alumnos 

y dotada por los fondos del común con 535 reales y 10 maravedís. Dos posadas públicas 

pertenecientes á propios y una igléssia parroquial (Sta. Eugenia) cuyo curato es de término y está 

servido por un párroco y un vicari; el cementerio inmediato á la iglésia es de escasa ventilación. 

Confina con San Julián de Vilatorta (N), Vilalleons (E), Taradell y Malla (S) y con Vich (O). Se 

encuentran esparcidas por él varias casas de campo y algunas capillas públicas, la más antigua es 

                                            
15 AADD. (2000). Segimon Malats i Codina. Fill il·lustre de Santa Eugènia de Berga. Ajuntament de 

Santa Eugènia de Berga. Ed. Bonet. Ripoll. 
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la de San Juan de las Euras que data del año 1173; antiguamente el párroco tenia la obligación de 

ir a ella a celebrar misa cada semana; otra (San Marcos Evangelista) ocupa la cima de un cerro 

que domina todo el llano de Vic; la de San Nicolás de Toledino en el manso Gener, fué fundada 

por M. Marciano Morillo, en ella no puede celebrarse sin licencia del párroco; la del manso de 

Roure (San Pedro) y por último en el manso de Masmitjà hay un cercado que contiene el zarzal, 

en que, segun la tradición de los habitantes fué a revolcarse el beato Miguel de los Santos, 

natural de Vich. Tambien se encuentran por diferentes lados del municipio algunas fuentes de 

esquisitas aguas, las mejores son las llamadas Llagostera de Munt, Llagostera de Vall, la de 

Gener y la dicha Dels Frares, muy concurrida de los vecinos de Vich. El terreno, a excepción de 

algunas lomas y cerros, es llano y de muy buena calidad; parte de él está ocupado por huertas, 

cultivadas con bastante esmero, y le fertiliza el río Gurri que engruesa su caudal con las aguas de 

varios arroyos, es de curso perenne y a veces tiene fuertes avenidas; para facilitar el paso del río 

hay un puente de madera en el camino carretero que desde Vich conduce a Santa Eugenia y a 

Taradell. Caminos de herradura en mediano estado. Producción de trigo, cebada, centeno, habas, 

habichuelas, maiz, mijo, alforfon y hortalizas; cria de ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda; 

hay caza de liebres. Industria: fabrica de tejidos y dos molinos harineros. Comercio esporadico.” 

16

Més endavant, en donar les notes estadístiques del partit judicial de Vic, referides al 
1842 s’esmenta: “Santa Eugènia de Berga: 54 vecinos y 386 almas; 54 contribuyentes. 
Tiene 1 alcalde, 1 teniente de alcalde, 2 regidores, 1 síndico y 4 suplentes. Riqueza 
imponible: 98,009 reales vellón, por vecino 1.814,33 y por habitante 253,30.” 
 
Vers el 1823 es va desfer la unió dels termes de Santa Eugènia i Vilalleons, que ja 
actuaven autònomament des de 1787. El creixement del segle XVIII es va aturar el 
segle XIX i principi del segle XX, com ho prova que no s’obrí cap carrer i que la taxa 
demogràfica disminuí de forma considerable; si el 1857 Santa Eugènia tenia 518 
habitants, l’any 1910 el seu nombre se situà en 448. La manca d’ingressos econòmics, el 
fet que les finques rústiques estiguessin en mans de pocs propietaris, els períodes de 
sequera 81858 i 1878), les guerres carlines, i la inexistència de fàbriques al municipi 
són algunes de les causes que motivaren que el poble entrés al segle XX a una situació 
estancada. 
 
Als anys 20 del segle XX es construí la carretera d’Arbúcies (1914-1916); l’ajuntament, 
l’any 1923 aprovà portar el corrent elèctric a la població segons el projecte de la 
Sociedad Española Hidràulica del Freser, i el 1930 es demanà a la Companyia 

                                            
16 MADOZ, P. (1985).”Articles sobre el Principat de Catalunya” a Diccionario geografico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Ed. Curial: 353. 
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Telefònica poder instal·lar un telèfon públic. Els propietaris del castell de Sala-d’Heures 
contribuïren al període de dinamisme amb la construcció el 1925 de la carretera des de 
la seva residència fins a la que uneix Vic- Arbúcies. Aquesta empenta en infrastructura 
es reflectí en un augment del nombre d’habitants. De 457 persones l’any 1920 va passar 
a tenir-ne 549 deu anys després. 
 
La Guerra civil espanyola (1936-1939) és un fet històric que repercutí de forma 
important sobre Santa Eugènia. El consistori acordà el 17 de febrer de 1937, canviar el 
nom del poble i substituir-ho pel de Berga del Castell. En el vessant urbanístic cal 
esmentar la reconversió en el camp d’aviació del pla del mas l’Omeda, obra en què 
molts santaeugeniencs hi van participar. L’ajuntament, el juny de 1937, va cedir el 
castell de Sala-d’Heures als components del cos d’aviació perquè els servís d’habitatge. 
Per aquest edifici hi van passar destacades personalitats del bàndol republicà, com fou el 
cas de Juan Negrín, Manuel Azaña, Indalecio Prieto o Dolores Ibarruri. Quan algun 
d’aquests polítics arribava o sortia del camp de l’Omeda, dos avions l’escortaven. A 
l’octubre de 1938 es va celebrar, en aquest castell l’àpat de comiat de les Brigades 
Internacionals. El 2 de febrer de 1939 l’exèrcit franquista entrà a Berga del Castell, 
denominació que va desaparèixer per tornar a la forma originària, però en castellà, de 
Santa Eugenia de Berga17. Un altre canvi va ser el bateig de vials amb noms imposats 
pel nou règim polític: la plaça major passà a dir-se Plaza del Caudillo, el carrer Canigó 
es va anomenar calle del general Moscardó, i la plaça del Pedró passà anomenar-se 
Avenida 2 de Febrero. 
 
El període de la postguerra, caracteritzat pels problemes vinculats a la manca de 
recursos econòmics, no suposà una gran dificultat a una població dedicada a les 
activitats agrícola- ramaderes. El poble no començà a experimentar canvis urbanístics 
significatius fins al període de 1950-1960; l’alineació i reforma del carrer del Call, 
l’arranjament de clavegueres i l’edificació dels primers habitatges a la zona del Pla 
Duran a partir de 1954. Aquest procés de creixement fora del nucli antic, experimentà 
una forta empenta als anys seixanta, quan algunes indústries, especialment Explasa, 
s’instal·laren al pla Duran; alhora, el nombre d’habitatges en aquest sector augmentà de 
forma considerable. Les primeres normes subsidiàries foren redactades al 1984, la base 
urbanística possibilità que a partir d’aleshores Santa Eugènia de Berga es dotés d’uns 
equipaments i serveis públics necessaris per oferir una qualitat de vida a aquells que hi 
resideixen. 

                                            
17 VAZQUEZ, F. (2004). La repressió franquista a l’àmbit local. Santa Eugènia de Berga (1939-1945). 

Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit. 
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2.7- LA REALITAT CULTURAL 

 

Durant la segona meitat del segle XX és quan podem parlar del moment de gestió de la 

realitat cultural que Santa Eugènia de Berga experimenta avui en dia. La dinàmica 

poblacional indica actualment una tendència al creixement del nucli vinculat a 

l’assentament definitiu de persones procedents del diversos punts de la plana de Vic, 

així com del centre de la Regió Metropolitana de Barcelona. Part d’aquest assentament 

correspon a residents que pernocten al municipi però treballen a altres indrets de la 

comarca. 

 

Tot i els diversos canvis, entre els quals cal destacar l’arribada d’immigrants des de 

l’estat espanyol, primer, i d’altres indrets, després; l’estancament de la industrialització; 

fins inicis segle XXI i dels serveis, l’agricultura, encara es manté en aquest municipi 

com a activitat econòmica important.  

 

Els informes socials són, fonamentalment, una eina informativa i d’anàlisi de la situació 

social del municipi i tenen la finalitat de posar a l’abast un marc de referència per 

conèixer la realitat social local a partir de la situació sociodemogràfica i econòmica; i 

d’altra banda, l’estat de desenvolupament dels serveis socials municipals. Les dades 

s’estructuren en els següents apartats: població, família, educació, treball i renda, i 

serveis socials i la zona de Servei d’Acció Social, que pertany a zona SAS 2. 

 

L’arribada a Santa Eugènia de Berga d’immigrants procedents de l'Estat espanyol 

després de la Guerra Civil es va produir, en una primera fase, a remolc de l’immigració 

que ha sofert la Plana de Vic com a àrea tradicional de latifundisme. En un primer 

moment són molt pocs els immigrants que es van establir al municipi, en comparació als 

municipis veïns de Taradell o Calldetenes. Els darrers 15-20 anys, el municipi també ha 

vist l’arribada d’una nova immigració de caire més internacional, procedent 

principalment de l'Amèrica Llatina, del Magrib i l'Europa de l'Est.  
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Tot i que recentment ha variat la morfologia del nucli de Santa Eugènia, amb la 

construcció i ampliació del polígon industrial, les superfícies agrícoles útils i treballades 

s’han mantingut, sobretot en els masos tradicionals, adaptant-se a la mecanització i als 

mitjans contemporanis. Per aquest motiu, partides senceres de terra, sovint conreades de 

forma continuada des de l'Edat Mitjana han variat la seva morfologia, i algunes de les 

masies antigues o bé s'han abandonat o bé es troben en un estat de ruïna important. Tot i 

que són forces les que es mantenen com a masoveria i les que continuen de forma més o 

menys intensiva l'activitat agrícola. 

 
El municipi es manté en una dinàmica poblacional on el sector serveis té una gran 

competència dels municipis de l’entorn i aquest funciona parcialment com a poble-

dormitori. El repte es troba també en establir els mecanismes que facin efectiva 

l’articulació entre el desenvolupament econòmic local i la preservació de l’entorn i de la 

qualitat de vida. La disponibilitat d’institucions, instruments legals (Planejament 

General, plans especials, figures de protecció especial del patrimoni, etc.) i mecanismes 

de control i participació democràtics, així com una més general conscienciació sobre la 

importància del desenvolupament sostenible, són reptes del present. 

 

 

 

2.7.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

 

Santa Eugènia de Berga presenta una dinàmica de poblament propi establerta a partir 

d’unes condicions econòmiques, geogràfiques i polítiques específiques, però alhora 

comunes a nivell nacional. Després d’uns anys de lent però progressiu augment de la 

població, aquesta es troba en una dinàmica de creixement més accentuat i afavorit per 

l’economia general. Aquest fenomen queda ben palès en el cens de 2005, on es 

comptabilitza un augment demogràfic. Cal veure aquesta evolució, però, des d’una 

perspectiva una mica més àmplia, tot i que es pot aventurar que la problemàtica 

econòmica i laboral derivada de la dinàmica del municipi n’és un factor força 

determinant. 
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Evolució de la població els darrers anys 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006).  

Ruta: Estadística bàsica territorial, Municipis, Santa Eugènia de Berga. 

Si bé el percentatge de població nascuda al municipi és elevat, el 30% prové de la resta 

de l’estat o són estrangers (gràfic següent). La diferència de percentatge entre l’any 

1991 i 2005 s’ha d’agafar amb cautela ja que, possiblement, la majoria d’estrangers que 

vivien al municipi l’any 1991 no estaven comptabilitzats al cens.  
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006). Ruta: Estadística bàsica territorial. 

 

La dada de residents estrangers és, en percentatge, més alta que les registrades a la 
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comarca d’Osona i Catalunya en els mateixos anys (Santa Eugènia de Berga: 0,6% 

[1991], 8,6% [1996] 28,27% [2004] ; Osona: 0,9% [1991], 2,3% [1996] i 9,90% [2004]; 

Catalunya: 1,7% [1991], 2,8% [1996] i 6,3% [2004]. De totes maneres, cal considerar 

que en els darrers anys a Vic, per exemple, el percentatge de població estrangera ha 

pujat fins a situar-se al voltant del 6%. Si bé alguns d’aquests estrangers residents a 

Santa Eugènia de Berga es dediquen a tasques agrícoles com a assalariats, la majoria 

d’ells depenen d’un lloc de treball extern al municipi. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006).  

Ruta: Estadística bàsica territorial, Municipis, Santa Eugènia de Berga. 

 

Administrativament, el municipi pertany a la comarca d’Osona; limitant amb Vic i 

Taradell, els dos grans centres més immediats. Pel que fa a les comunicacions, doncs, 

Santa Eugènia de Berga està molt a prop del gran eix comarcal sud-nord (C-17, antiga 

N-152, Centelles - Tona - Vic - Manlleu - Torelló) que, alhora, representa un dels grans 

eixos del país (Barcelona – Puigcerdà). També hi ha hagut l’obertura i posada en 

funcionament de l’eix transversal de Catalunya (C-25, Girona - Vic - Manresa - Cervera 

- Lleida) tot i que aquest no ha suposat una dinamització del municipi.  

És obvi que el gran centre d’atracció per a la gent de Santa Eugènia de Berga continua 

essent la ciutat de Vic i, per extensió, altres punts de la plana. És molta la gent que s’hi 

desplaça diàriament a treballar i és molta la que hi va els dies de mercat, sobretot el 

dissabte.  

Partint d’una xarxa de comunicacions completa i una orografia apta, la industrialització 

a Santa Eugènia de Berga es va assentar de forma força recent al municipi, sense temps 
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d’assimilar els costos que va comportar la presència d’un polígon industrial proper al 

nucli urbà. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006).  

Ruta: Estadística bàsica territorial, Municipis, Santa Eugènia de Berga. 

Aquesta infrastructura industrial ha enriquit al municipi però no ha afavorit al seu 

paisatge i a la gestió del territori, ja que per arribar a molts masos, s’ha de passar pel 

mig del polígon, essent aquest, en part, un eix vertebrador del municipi.  
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Total ocupats: 552 (dades de 2000) i 522 (dades de 2005). 

Font: Informe social del municipi de Santa Eugènia de Berga. Diputació de Barcelona. 2006. 

http://www.diba.es/municipis ruta: Santa Eugènia de Berga, Indicadors socials 
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Una altra estadística sobre la mobilitat obligada per treball fa referència als llocs de 

treball del municipi i la seva relació amb les persones residents.  
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Font: Informe social del municipi de Santa Eugènia de Berga. Diputació de Barcelona. 2006. 

http://www.diba.es/municipis ruta: Santa Eugènia de Berga, Indicadors socials 

 

En el gràfic següent es reflecteix, en nombres absoluts, les persones que residint a Santa 

Eugènia de Berga tenen el seu lloc de treball al municipi (464) i els que tenen la seva 

ocupació fora d’aquest (88). 
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L’atur registrat al municipi l’any 2005 era de 24 persones (mitjana 2n trimestre de 

2005), que representava una taxa del 4,20%, amb una clara tendència a la baixa des dels 

darrers anys. Les dades del mercat de treball, l’any 2000) indiquen una taxa d’activitat 

(actius/16-64 anys) del 73,8%; la taxa d’ocupació (ocupats/16-64 anys) del 71,4% i una 

taxa de no ocupació del 2,5%. De la població activa, dades de 1996, 356 (62,2%) eren 

homes i 216 (el 37,8%) eren dones. 
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darrer cas, no acostuma a haver-hi cap mena de relació entre la casa i els seus 

propietaris o llogaters amb la terra que l’envolta, ja siguin conreus o massa forestal; 

l’explotació sempre va a càrrec d’una tercera persona. 

 

En l’estadística dels “habitatges familiars segons el tipus” es pot observar el gran salt 

que es produí en la dècada de 1981 a 1991; l’any 1991 el 100% dels habitatges eren del 

tipus considerat “principal”, mentre que 10 anys després, aquest percentatge havia 

baixat al 76,3% i, un 10%, estaven considerats com a “vacants”. 
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006).  

Ruta: Estadística bàsica territorial, Municipis, Santa Eugènia de Berga. 

A l’Informe social del municipi de Santa Eugènia de Berga, de la Diputació de 

Barcelona hi ha un apartat de “Població, Família i Educació”18.  

Els indicadors aglutinats en aquest apartat proporcionen un coneixement detallat de la 

composició de la població, principalment per segments d’edat i sexe, del tipus 

d’estructures familiars presents en el municipi així com del nivell educatiu dels seus 

habitants. 

- Creixement Poblacional. Percentatge de variació de la població de 2005 respecte 

la població de 1991: 7,7%. 

- Taxa de població infantil. Percentatge de població entre o i 15 anys amb relació 

al volum total de població: 23,3% (any 2005). 

                                            
18 Diputació de Barcelona (2006). Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Informe social. 
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- Taxa de població jove. Percentatge de població entre 16 i 29 anys amb relació al 

volum total de la població: 22,9% (any 2005). 

- Taxa d’envelliment. Percentatge de població de 65 anys i més amb relació al 

volum total de població: 11,6% (any 2005). 

- Taxa de sobreenvelliment. Percentatge de població de 85 anys i més amb relació 

al volum de població de 65 anys i més: 4,3 (any 2005). 

- Taxa dependència demogràfica. Percentatge de població menor de 16 anys més 

la de 65 anys i més amb relació a la població de 16 a 64 anys: 57,4% (any 2000). 

- Taxa de persones amb disminució. Percentatge de persones amb reconeixement 

legal de disminució per cada 1.000 habitants del municipi: 47,6 x 1.000 h (any 

2.004). 

- Taxa de natalitat. Percentatge de nascuts vius en l’any considerat respecte al 

volum de població: 15,6 x 1.000 h (any 2.000). 

- Taxa de mortalitat. Percentatge de defuncions durant el període considerat 

respecte al volum de població: 3,3 x 1.000 h (any 2000). 

- Indicador conjuntural de fecunditat. Nombre mitjà de fills per dona en edat fèrtil 

(entre els 15 i 49 anys): 1,84 (Fecunditat: any 2.000. Dones entre 15 i 49 anys: 

any 2005). 

- Taxa d’immigració estrangera. Percentatge de població empadronada al 

municipi nascuda a l’estranger i de nacionalitat no espanyola respecte al total de 

la població del municipi: 12,9% (any 2000) 

- Taxa de llars unipersonals formades per persones de més de 65 anys. 

Percentatge de persones de 65 i més anys en llars unipersonals en relació al total 

de llars per tipus de nucli: 175 (Llars al 2005. Població: 2005). 

- Taxa de llars monoparentals. Percentatge de llars constituïdes per un pare amb 

un o més fills solters o per una mare amb un o més fills solters en relació al total 

de llars per tipus de nucli: 5,3% (any 2005). 

- Taxa d’analfabetisme. Percentatge de població major de 10 anys analfabeta amb 

relació a la totalitat de la població major de 10 anys. Es considera analfabeta 

aquella persona que no és capaç de llegir ni d’escriure, o és capaç de llegir però 

no d’escriure, o és capaç de llegir i escriure tan sols una o vàries frases que 

recorda de memòria o únicament és capaç de llegir i escriure números o el seu 

propi nom: 1,3%  (any 2005). 
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- Taxa de titulars superiors. Percentatge de titulars superiors en relació a la 

població de 25 i 64 anys. Es consideren titulats superiors aquells individus en 

disposició de títols obtinguts en una facultat, escola tècnica o superior o 

equivalent que correspongui a una carrera de 5 cursos o més [suposem que 

l’apreciació “5 cursos o més” haurà variat amb la reforma de l’educació 

superior, on la majoria de les carreres tenen 4 “cursos”]: 2% (any 2005).  

 

En les dades que es poden obtenir a la pàgina web de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (http://www.idescat.es) hi ha el percentatge de les “llar segons el nombre de 

persones”; el problema d’aquest recull estadístic és que no es faciliten les dades sobre el 

parentiu de les persones que viuen sota el mateix sostre, per la qual cosa es fa una mica 

difícil conèixer el teixit social del municipi.  

Caldria saber el tram d’edat de les persones que viuen soles, ja que no és el mateix que 

es tracti de persones de més de 65 anys o bé de joves; de la mateixa manera, en una llar 

amb 3 persones, per exemple, no podem saber si es tracta d’una família monoparental, 

d’una parella d’adults amb 1 ascendent al seu càrrec o d’una parella amb un fill. 
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Ruta: Estadística bàsica territorial, Municipis, Santa Eugènia de Berga. 

 

 39

http://www.idescat.es/


___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

 
 2.7.2. COMUNICACIONS 

 

La principal via de comunicació és amb les poblacions veïnes de Taradell i Vic i es 
realitza amb la carretera comarcal B-520, que travessa el terme municipal en sentit 
nord-sud. També destaca la carretera de Sant Marc, que enllaça amb la de Vilalleons i 
els camins i pistes de terra que porten als masos dispersos pel territori. 
 
Són diverses les vies de comunicació que permeten accedir al municipi. Per carretera, 
venint per la C-17 i agafant el trencant de la BV-5306. També s’accedeix per la B-520 
(Vic-Arbúcies) i per l’Eix Transversal (C-25) sortida Calldetenes-Folgueroles i Sant 
Julià de Vilatorta. Amb tren la línia de RENFE Barcelona-Puigcerdà fins a l’estació de 
Vic, i des de l’estació d’autobusos la línia de Vic-Taradell, amb parada a Santa Eugènia 
de Berga. 
 
El municipi de Santa Eugènia, segons la delimitació fixada al segle XIV i 
successivament modificada fins als nostres dies, es troba a la part sud de la ciutat de 
Vic, amb la qual limita per tramuntana i pel sector de ponent, i s’estén la seva 
demarcació a la de Taradell que forma tot el seu límit meridional. A llevant termeneja 
amb els municipis de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta, perquè aquest darrer ha 
absorbit l’antiga demarcació de Vilalleons, i a ponent limita amb Malla i de nou, amb 
Vic. 
 
Aquest eix nord- sud, la carretera comarcal B-520 que va de Vic a Arbúcies amb uns 3 
Km, ha estat ampliada i millorada, i és l’espina dorsal del terme i d’ella surten tots els 
camins o pistes que enllacen els masos i els altres indrets del terme. La més notable és 
l’antiga carretera de Sala-d’Heures, parcialment asfaltada i amb una derivació a l’indret 
de la Casa nova d’en Pasqual, que continua vers l’alçada de l’Omeda, on es bifurca amb 
un ramal que porta a Sant Marc i un altre que continua pel mig del Pla de la Mata fins a 
trobar la carretera de Sant Julià de Vilatorta a Vilalleons, a l’indret de Can Riereta. 
Aquesta carretera permet anar fàcilment a Sant Julià i a Vilalleons. 
 
Les cases que s’han construït a la carretera d’Arbúcies a Vic i algunes indústries del 
sector de ponent del municipi han canviat bona part de la fisonomia del pla de conreus 
que caracteritzava el municipi, fet que ha servit també per centrar el sector modern de la 
població, creat inicialment entorn l’hostal de l’Arumí conegut com el Pla de l’Aromir. 
D’aquí surt una altra pista asfaltada que porta al sector industrial creat vers l’antic mas 
Bolló i que té com indústria més destacada l’escorxador Explasa SA. La població 
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moderna s’ha expandit vers els antics masos Català i Duran i per la part de llevant per 
l’antic cementiri i modernes escoles. Les noves construccions i vials han transformat 
totalment el sector. 
 
 

 
Vista aèria del municipi de Santa Eugènia de Berga cap al 1970.  

Font: Josep Dachs i Arxiu Fotogràfic Municipal. 
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2.8- ECONOMIA 

 

Les activitats econòmiques, enteses com a pràctica social d’una comunitat, deixen traces 

en el patrimoni, tant les més recents, com les ja obsoletes i oblidades. Per la seva 

escassa singularitat aquestes no s'han contemplat en l’inventari, però sí que s'han inclòs 

dins la memòria, per ser una herència, més o menys viva de les activitats d’una 

comunitat. 

 

Les principals activitats econòmiques del municipi de Santa Eugènia de Berga 

s’agrupen entorn els sectors productius bàsics: el sector agrari, el sector serveis, el 

sector constructiu i el sector industrial. Amb un clar predomini de l’agrari i els serveis.  

 

Al terme de Santa Eugènia de Berga la principal activitat econòmica documentada està 

destinada al sector serveis seguit del sector agrari amb un 30%, mentre que el sector 

industrial està representat amb un 23%. Dins el sector industrial, els comestibles i la 

construcció són les activitats més presents, tot i que a finals del segle XX es pot parlar 

d’un cert estancament de l’activitat empresarial. Aquest sembla reeixir a inicis segle 

XXI. 

 

Taula d'activitats econòmiques

s. industrial
s. serveis
s. agricola

 
Les activitats econòmiques relacionades amb el patrimoni i documentades al municipi 

de Santa Eugènia de Berga es poden agrupar de la forma següent:  

 

Activitats procedents del sector serveis que han deixat evidencia de la seva 

presència a través d’edificis específics, o una infrastructura que li ha permès una 

• 
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implicació econòmica concreta. 

 

• 

• 

• 

Diverses activitats ramaderes i en menor mesura el pastoreig d’ovi-càprids i bòvids 

fent esment a les evidències arquitectòniques relacionades amb aquestes tasques: 

tancats de bestiar, corts i estables, camins ramaders... 

 

Activitats agrícoles dedicades al treball del camp que permeten fer una aproximació 

als diversos conreus i comprendre sistemes constructius com les feixes, canals 

d’irrigació, els amuntegaments de pedres fruit de despedrar els camps... les 

col·leccions d’eines del camp i cultius ja abandonats com el cas de la vinya.  

 

Les activitats relacionades amb el sector industrial o preindustrial, la fabricació de 

teules o calç per a la construcció, els molins, etc., són un clar referent de l’activitat 

humana. 

 

 

2.8.1- ACTIVITATS AGRÍCOLES 

 

Les pràctiques agrícoles al terme de Santa Eugènia de Berga es troben representades en 

tot el municipi, al tractar-se d’una zona molt planera i apta pel cultiu. Aquest però, es 

centra principalment en els productes de secà, tant pel consum humà, en el marc d’un 

mercat autàrquic, com pel consum animal.  

 

També es documenta la viticultura; la vinya és un cultiu que surt estès i molt citat a tot 

el terme; sembla que va tenir els seus alts i baixos, però que mai no es va deixar de 

conrear al municipi. Com consta en el Dietari del mas Genis del 1850 al 1911, aquest 

conreu va ser present a bona part del terme fins la plaga de la fil·loxera de finals del 

segle XIX. 

 

S’esmenten igualment un colomar, farraginars o camps de farratges i horts. Tot i que de 

l'edat mitjana fins a finals del XIX, el dels conreus més importants que es va cultivar als 

camps del municipi de Santa Eugènia de Berga fou el conreu de secà, blat, ordi i civada, 

de caire autosuficient i que va augmentar en el marc del creixement econòmic i 

demogràfic dels segles XVIII i XIX. 
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Al municipi també hi són presents espais de conreu situats prop dels cursos dels rius o 

torrents i que es regien per les inundacions periòdiques, bàsicament hortes i petits horts, 

sobretot a la ribera del riu Gurri. La pràctica agrícola realitzada en aquests espais és 

força limitada i s’associa a una explotació de caire domèstic o de curt abast comercial 

on s’hi practica una agricultura de regadiu. Un exemple encara en funcionament són els 

Horts d’en Detes. La dificultat de regar de forma estable aquests espais ha portat a la 

creació d’una infraestructura auxiliar a mode de canals, dipòsits i canalitzacions que 

abasteixen, de forma més o menys completa, el subministrament d’aigua en cas de 

sequera. 

 

Seran diverses les eines utilitzades per a realitzar aquestes tasques, tot i que en 

destaquen les premses d’oli i de vi i els molins fariners o drapers. Al municipi es 

documenten diversos molins, entre ells i, el més antic documentat, és el de Plantalamor. 

Tant de molins com de premses per a vi i oli se’n coneixen al municipi, però aquests es 

troben en força mal estat. D'aquestes instal·lacions es conserven estructures molt 

precàries, i seria important pel seu coneixement una documentació exhaustiva i 

documental dels mateixos. 

 

 

2.8.2- ACTIVITATS RAMADERES 

 

Les explotacions ramaderes en funcionament al terme de Santa Eugènia de Berga són 

força abundants. Moltes d’aquestes explotacions combinen la criança de bestiar major 

(bòvids, ovicàprids, i porc) com menor sobretot conills i aviram. Malgrat tot, les 

evidències patrimonials relacionades amb les activitats ramaderes i transhumants han 

desaparegut pràcticament del municipi. 

 

L’aprofitament d’aquest bestiar serà divers, a causa de la varietat d’animals estabulats, i 

no trobem una especialització segons el tipus de bestiar, sinó que se sol complementar 

la cria amb el consum i, en menor mesura l’elaboració de productes secundaris. El 

consum és principalment d’aportació càrnica i làctica destinada a un mercat domèstic i 

esporàdicament local i comarcal, a excepció de la cria, molt més especialitzada. No 

resten evidències de pastoreig a la zona procedent de bestiar estabulat en el municipi i 
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no es pot parlar d’activitat transhumant però si d’una activitat ramadera important. 

 

 

2.8.3- TREBALL DE LA PEDRA 

 

L'explotació dels recursos naturals associats a l'explotació de pedreres i a la mineria es 

documenta des d'antic, com demostra la gran presència de masies, que utilitzen aquesta 

pedra treballada, amb dates gravades a les llindes dels segles XV-XVI. Aquest tipus de 

pedra calcària de procedència local, era molt utilitzada per embellir les llindes, portals, 

cantoneres, ampits i altres parts arquitectòniques de les construccions locals. També se'n 

feien pedres d'esmolar i diversos objectes: abeuradors, piques, etc. I, a partir del segle 

XX, per fer revestiments de sòls, escales, enllosats... 

 

Al municipi de Santa Eugènia es pot parlar de tres punts d’extracció sistemàtica de 

pedra, totes tres situades a la zona de Sala-d’Heures i molt properes entre elles. La 

primera i més antiga, la pedrera de sobre la Font del Paradís, fou la més explotada i la 

tradició oral la recorda com una de les pedreres de la qual s’extreien les pedres per fer la 

catedral de Vic. Tot i que no es pot documentar el període d’explotació ni els 

mecanismes, ja que manquen estudis al respecte i es troba parcialment coberta per la 

vegetació, es creu que funcionà durant l’edat mitjana i època moderna. La següent 

pedrera, es situa per sobre l’anterior, i es coneix com la “pedrera dels ascensaments”. 

S’hi accedeix pel camí ral que passa als peus del cementiri nou i encara hi són visibles 

les marques d’extracció, aquestes formades per un esglaonat successiu que aprofita els 

afloraments naturals formats per penya-segats. La darrera, es troba a l’altra banda del 

mateix camí, es tracta d’una explotació més recent, que segueix el filó de les anteriors, i 

on l’aflorament és arran de terra i es troba semiexcavat. 

 

Aquesta activitat més o menys intensiva de la pedra s’ha de vincular a un ofici, el de 

lloser. La primera activitat del lloser consistia en treure la coberta vegetal, acció 

coneguda com escorxar. Després començava a tallar lloses de mida variable de pedra 

sorrenca, amb martell pic i cisell, seguint les diferents vetes. Aquestes lloses eren 

transportades al taller on es tallaven i es polien segons la demanda. Més endavant 

s'utilitzà el sistema de barrinades, amb dinamita; i actualment fan servir una serra per 

trencar els blocs. Aquesta pràctica, documentada per èpoques molt més recents, es troba 
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actualment obsoleta. Diverses causes han contribuït a l’oblit i desconeixement, sobretot 

per part del jovent, d’aquesta activitat. 

 

2.8.4- LES TEULERIES 

 

Una de les activitats industrials més antigues és la fabricació de teules i totxanes, 

sobretot donada per l’abundant presència d’argila procedent de les capes margoses que 

conformen la geologia de la Plana i la qualitat de les mateixes. Les fonts documentals 

que millor ens parlen d’aquesta activitat són les d’època contemporània, i sobretot a 

partir del segle XIX. Es documenta que al 1863 hi havia tres tallers: el de Joan Pol, el 

d’Andreu Baulenes i el de Llucià Tió. 

 

El taller de Joan Pol es va mantenir fins el 1867; mentre que el d’Andreu Baulenas va 

estar regentat per diversos membres de la família fins l’any 1887, quan va acabar la seva 

activitat. 

 

L’excavació més antiga, i que encara perdura als nostres dies, és la que està situada al 

mas Aymerich. Almenys des del 1863 va estar en mans de la família Tió (Llucià, 

Adjutori i Manuel). Sembla que el forn, que tenia una capacitat de 40m3, va ésser 

traspassat al 1890 a Joan Blancafort i Padrisa. 

 

A principis de la segona dècada d’aquest segle l’única activitat econòmica que pagava 

contribució industrial era el forn de teules de l’Aymerich, Pere Blancafort es va fer 

càrrec de l’empresa entre 1910 i 1914, tancant el negoci el 28 de febrer de 1914. El 

novembre de 1923 es va reemprendre l’activitat de la mà d’Antoni Blancafort, que 

pagava per “un horno de tejas y ladrillos ordinarios, por hormiguero y menos de 

50m2”. A partir del 1933, i fins el 1936 aquest negoci el portà el seu germà Joan 

Blancafort. 

 

El 17 d’octubre de 1942 la Delegació d’Indústria de Barcelona va autoritzar el 

funcionament d’un forn amb capacitat per coure 35.000 peces. L’empresa dirigida 

novament per Antoni Blancafort va funcionar entre el 1943 i 1956. 

 

L’any 1948 Francesc Aymerich, que inicialment treballava al mas Reig es va donar 
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d’alta de la matrícula industrial, des del 1952 ho faria al mas Aymerich. No obstant 

això, les obres de construcció de la fàbrica van començar el desembre de 1946. 

Primerament, es va construir el pou d’aigua i més endavant es van fer les explanacions i 

la bòbila. Els forns van començar a funcionar a primers de maig del 1947, i encara són 

en funcionament. 

 

   2.8.5- HOSTALS, FONDES I BOTIGUES 

 
Una de les activitats econòmiques més arrelades a Santa Eugènia es centra en el sector 

serveis, sobretot a les fondes i les botigues de queviures. 

Des d’època baixmedieval, i sobretot moderna, es documenten l’hostal del Bolló i el de 

l’hostal d’en Moles (o Can Co), així com can Tuneu o l’hostal (al nucli de Santa 

Eugènia) i l’hostal Arumí (a l’entrada del municipi venint de Vic). 

 

 
Ca l’Arumí 1960. Font: Arxiu Fotogràfic Municipal. 

 

 

 

Entre l’any 1863 i 1870 sabem que funcionava l’establiment d’Antoni Vivet, situat al 

carrer de Santa Eugènia. El 1863 Ramon Fité regentava un hostal i des del 1867 fins al 

1870 tenim constància de la taverna que Antoni Camps tenia al carrer de Santa Eugènia. 

De tots els hostals, destaca el de Ramon Mas i Sala, que estava establert al mas can Co, 
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i que va funcionar entre el 1883 i 1906. El 17 de desembre del 1884 l’Ajuntament de 

Santa Eugènia va proposar i aprovar l’establiment d’un estanc a la mateixa fonda, al 

considerar-lo “un mesón sumamente concurrido no sólo por los vecinos de este término 

sinó también por los inmediatos de Vich y de Riudeperas” i “que se encuentra junto al 

camino vecinal de gran tránsito que conduce al renombrado santuario de Puiglagulla y 

los pueblos de Vilalleons y Viladrau”.19

 

Es dóna el cas que la majoria d’aquestes fondes o hostals també oferien als clients el 

servei de botiga i queviures i de tota mena de productes. Marià Casassas va regentar una 

“lonja de ultramarinos” (1893-1985) i un hostal (1888-1903).  

 

Com redacta Pladevall, els casos més coneguts pels santaeugeniencs serien els locals de 

Joan Arumí, Joan Tuneu i Joan Fabregó a finals segle XIX. Arumí tenia una botiga de 

vins i queviures al carrer de Santa Eugènia i que tenia funcions d’hostal. Un altre 

establiment dedicat a la venda d’aliments era el de Joan Tuneu situat a la Plaça Major, 

n.17. La seva activitat que també incloïa la venda de paper de fumar, es va iniciar al 

1920, i abans al 1910 treballava com a hostaler. I un altre més, el de Joan Fabregó que 

tenia una fonda i botiga a la Plaça Major.  

 

Una altra activitat econòmica vinculada al sector de l’alimentació era la fabricació i 

venda de conserves de carn de porc. Aquest producte va tenir un centre de producció en 

la coneguda fàbrica de llangonisses de Can Barrusca, al centre de Santa Eugènia, al 

carrer Canigó. I eren nombrosos els comerços especialitzats com el de Ramon i Josep 

Cunill als anys 50 del segle XX. 

 

Els oficis més documentats a Santa Eugènia des del segle XIX són el de barber, 

cisteller, cuinera, espardenyer, ferrer, fuster, moliner, paleta i jardiner, sastres i 

planxadors, serradors i bosquerols, teixidors i tintorers, i traginers i tractants de bestiar. 

També es documenta una merceria, la de Maria Generó (1963) i l’establiment de 

confecció i venta de camises de Dolors Bertran (Can Bertrà). Així com la fleca de Josep 

Fàbrega, a l’actual carrer Girona, i més recentment Can Corominas.  

                                            
19 PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d’un vell poble osonenc. Ed. Eumo; 

Ajuntament de Santa Eugenia de Berga: 226.  
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2.9- ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ 

 

El municipi de Santa Eugènia de Berga té alguns dels seus béns protegits per la 

legislació vigent. Cal recordar que aquesta protecció gaudeix de diferents graus 

d’intervenció, en funció de si és física, si és legal, o ambdues. 

 
• En el terme està declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) pel R-I-51-5686 

llei 25-06-1985 BOE 29-06-1985.Llei 16: 

 

CASTELL DE SALA-D’HEURES 

 
• En el terme estan declarats BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) pel R-I-51-

0438 Decret 19310603/GRA.19310604: 

 

ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA 
 

• En el terme estan declarats BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), segons 

decret 14 març de 1963 núm. 571/63: 

 
CREU DEL PADRÓ O DE LA SANTA MISSIÓ 
CREU DEL PUIGSACOST 
 
 

• En l’antic Pla de Planejament Urbanístic Municipal de Santa Eugènia de Berga 

del 1989 es fa esment a la necessitat de protegir les masies més rellevants del 

terme tot i que no s’especifica quines en cap dels annexos. 

 

 

• L’actual Pla d’Ordenació es troba pendent d’aprovació i contempla els mateixos 

elements que el pla anterior.  

 

 

• No hi ha cap espècimen botànic inclòs dins els arbres monumentals declarats del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. I l’ajuntament no 
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ha declarat cap espècimen com a BCIL.  

 

• No hi ha cap element de patrimoni immaterial que hagi estat declarat d’interès 

per la Generalitat. Ni tampoc consta cap jaciment ni paleontològic ni arqueològic. 

 

 

 

 

 

2.10- EQUIPAMENTS PATRIMONIALS EXISTENTS 

 

El municipi de Santa Eugènia de Berga compta, fins al moment, amb un conjunt 

d’equipaments patrimonials existents. D’aquests destaca l’Arxiu Municipal (amb un 

important arxiu fotogràfic) i l’Arxiu Parroquial com a infraestructura relacionada amb 

arxivística i documentació. 

 

El nou Ajuntament també té diverses sales de reunions per a fer actes reduïts amb 

l’objectiu d’actuar com a centre cultural i element de cohesió social. El municipi també 

gaudeix de Centre Cívic i de Centre d’Entitats on es reuneixen les nombroses 

associacions, entitats i grups culturals del poble. A continuació ressenyades20:  

ELS GRALLERS DE LA NAU 
ELS GEGANTS 
JOVENTUT ESPORTIVA DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 
ASSOCIACIÓ AMIGUES DE L'ART 
FUTBOL SALA FEMENÍ 
ASSOCIACIÓ DE LABORS I MANUALITATS "LES ABELLES"   
A.S.C.U.R.S.E.B. 
ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG 
TONIS DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 
COMISSIÓ FESTES DEL BARRI DEL ROSSINYOL 
COMISSIÓ FESTA MAJOR 
COMISSIÓ FESTES DEL BARRI DE L'ARUMÍ 
EL REFUGI 

                                            
20 http://staeugenia.diba.es 
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KARPES D'ALTA TENSIÓ 
"ELS AVIS" 
GRUP DE PUNTAIRES "GUIPUR" 
ASSOCIACIÓ PRO-CÀNCER 
ELS CANTAIRES 
GRUP PESSEBRISTA 
ACOLLIMENT DELS PARTICIPANTS DEL FESTIVAL 

     DE MÚSICA I DANSA DE CANTONIGROS 
 

El municipi no està dotat de cap museu ni cap sala d’exposicions permanent; sí que té 

una sala d’exposicions temporals al mateix ajuntament. També gaudeix del Servei del 

Bibliobus de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i d’un punt 

d’informació juvenil “El Punt”. I recentment, l’any 2003, ha tingut lloc la inauguració 

de la primera fase del pavelló polisportiu municipal21. 

 

 
 

                   Local d’Entitats del poble. La façana ha estat restaurada en el decurs de l’any 2006. 

                                            
21 Ajuntament de Santa Eugènia (2004). QUIM. Quaderns d’Informació Municipal. N. 5. 
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                       Foto: http://staeugenia.diba.es 
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3-CRITERIS D'INTERVENCIÓ 

 

A l’hora de realitzar aquest estudi s’han intentat establir unes pautes de funcionament a 

seguir que es basen en la constitució d’un criteri d’inclusió d’elements. S'ha partit de 

l'ampli ventall dels elements escollits per ser inventariats i de l’exhaustivitat de la 

informació recollida. També s’ha seguit un criteri d’individualització de cada element 

que s'ha considerat rellevant pel seu valor material, col·lectiu o natural. En l’aspecte 

cronològic, s’ha evitat valorar els elements per la seva antiguitat, tenint en compte altres 

aspectes més específics i individuals. Alhora que s’han tingut en compte tots aquells 

elements que són testimoni de l’ocupació humana d’un territori, tant per obtenir un 

panorama complert de l’assentament rural al municipi, com per permetre una 

aproximació a la realitat patrimonial del poble. 

 

Com a materials inventariables, en primer lloc, tots aquells elements documentats per 

altres institucions i recollits en els següents organismes: 

 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles. 

Generalitat de Catalunya. 

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

Catalunya. 

- Fitxes d'elements de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Centre de 

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de Catalunya.(Arxiu 

de Patrimoni Etnològic de Catalunya, Montseny, 1998).Ubicat al museu de La Gabella 

(Arbúcies).  

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 

Diputació de Barcelona. 

 

 

3.1. FONTS CONSULTADES 

 

Bibliografia: 

La recerca bibliogràfica s’ha centrat 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 de Vic, Arxiu Històric Comarcal d’Osona i l’Arxiu Episcopal de Vic. 
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Així com el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes. Cal assenyalar que el llibre 

de referència per al municipi és el d’Antoni Pladevall i Font, Història i vida d’un vell 

poble osonenc. Santa Eugènia de Berga. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, 1997. 

També es van obtenir algunes referències isolades de la història local de la zona. Per al 

patrimoni religiós es va utilitzar la bibliografia específica de la Catalunya Romànica i 

els Castells Catalans i la bibliografia complementària: 

- Biblioteca de Catalunya. 

- Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

- Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 

- Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. 

Generalitat de Catalunya. 

- Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya. 

- Biblioteca del Centre Excursionista de Vic. 

- Biblioteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

-Biblioteca de Vic. Joan Triadú. 

 

Centres i institucions consultades: 

- Centre Excursionista de Vic i Taradell 

- Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. (Generalitat). 

- Consell Comarcal d’Osona.  

- Institut d'Antropologia (CSIC). 

- Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Museus d'Arts, Indústries i Tradicions Populars del Poble Espanyol de Barcelona. 

- Museu Episcopal de Vic. 

- Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). 

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

 

Arxius: 

Per a la realització de les fitxes de l’inventari de patrimoni cultural es va consultar la 

documentació dels diversos arxius documentals del municipi i altres d’associats: 

 

-Arxiu municipal: Aquest arxiu és present dins els plans de suport als arxius municipals 

(http://www.diba.es/opc/arxius.asp) i els treballs de documentació són a càrrec de 

l’arxiver Agustí Dalmau i es troba situat a les instal·lacions municipals. Ajuntament de 

Santa Eugènia de Berga. Plaça Major, 1. Santa Eugènia de Berga 08507. 

Es descriuen 13 unitats d’instal·lacions i està classificat en les seccions: administració 

general, hisenda, proveïments, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis 

militars, població, eleccions, instrucció pública, cultura i serveis agropecuaris. 

La documentació més antiga és posterior a mitjan segle XIX. Hi ha els llibres d’Acords, 

el primer dels quals va del 1898 al 1924, i els padrons, el més antic dels quals és de 

1897, i altres de comptabilitat. 

 

-Arxiu Parroquial de Santa Eugènia: Conté unes 150 peces entre manuals, plecs de 

documentació i pergamins. La part històrica es guarda als Arxius de l’Església de Vic, 

Secció d’Arxius parroquials, mentre que la part d’època contemporània es guarda a la 

rectoria de Santa Eugènia de Berga. 

Llibres sacramentals. Formats pels llibres de Baptismes, Confirmacions, Matrimonis, 

Defuncions, Consentiments i altres. Es tracta de 25 unitats que van de finals del segle 

XV al 1856, i la part més recent va de mitjan segle XIX a segle XX i es guarda a la 

rectoria de Santa Eugènia. 

 

-Arxius del Bisbat de Vic: Formats per l’Arxiu Capitular de Vic, Arxiu de la Mensa 

Episcopal, l’Arxiu de la Cúria Fumada i l’Arxiu de la Vegueria. 

 

-Arxiu Capitular de Vic: S’hi troben les sèries documentals més antigues en els calaixos 

6 i 9 de pergamins. Remarquem igualment el Liber Dotationum Antiquarum o cartulari 

de documents, sobretot interessants pels segles XI i XII. I les Pabordies que guarden 

documentació de Santa Eugènia que fa referència a les Pabordies de gener, març i 

setembre. 
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-Arxiu de la Mensa Episcopal: On es guarden les sèries de Visites Pastorals. Plec 1200 i 

següents on hi ha notícies d’estadístiques parroquials, sobretot del 1780 i 1855. 

 

-Arxiu de la Cúria Fumada de Vic: Arxiu de les notaries eclesiàstiques.  

 

-Arxiu de la Vegueria: On hi ha diferents plets que fan referència a Santa Eugènia i al 

seu terme. 

 

-Arxiu Municipal de Vic: Santa Eugènia va estar vinculada a Vic del 1385 al 1716 i es 

conserva molta documentació a la secció de Privilegis i també a la de Cartes Enviades i 

Talles. 

 

-Arxiu Parroquial de Taradell: En aquest arxiu es conserva molta documentació referent 

a Santa Eugènia, sobretot a partir de 1326. Destaca el Capbreu de la batllia de Torroella 

del 1336 i altres documents referents als límits i afrontaments amb Santa Eugènia, 

especialment les dues limitacions de 1329 i 1744, guardades amb el Capbreu del 

Marquès de Rupit de 1705. 

 

-Arxiu del mas Bolló: Arxiu particular on destaca la Rúbrica als actes en pergamí de la 

Casa del Bolló de la Parròquia de Santa Eugènia. Terme de Taradell, amb extractes de 

75 documents que van del segle XII al XVII. Molta documentació sobre la Mongia de 

Santa Eugènia, del patronat dels hereus del Bolló. Un Plet de Precedències en els bancs 

de l’església i nínxol del cementiri (1855). Així com un Plet pels Delmes del Mas 

Aromí.  

 

-Arxiu del mas Genis: Arxiu particular format per pergamins, 20 unitats que van del 

1319 al 1623. Documents en paper, en diferents plecs. Capítols i documents familiars i 

sobretot el Dietari “Llibre de apuntes del Manso Genís de Santa Eugènia de Berga 

1850-1911”.  

 

-Fons del mas Vivet i Plantalamor (conservat al Mas Planell de Tona) i el Ricart. 

 

-Arxiu del Casal de Sala-d’Heures: Arxiu familiar, destaca la Carpeta n.5. Patrimonio 
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de Fontcuberta i Extracte o Rubrica de fons. També és notable l’arbre de família. 

 

-Arxiu de la Catedral de Barcelona: D’on procedeix un interessant document de la 

família Heures del 1901 que es guarda en la secció pergamins 1-4-308. 

 

-Arxiu de la Corona d’Aragó: Conjunt de documents que fan referència als senyors del 

castell de Taradell i a la seva jurisdicció. 

 

Inventaris:  

- Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

- Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya 

- Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya 

- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya 

- Altres: arbres monumentals, inventari de patrimoni natural, espais naturals, etc. 

- Espais naturals (PEIN, Refugi de Fauna Salvatge i Hàbitats d’Interès Comunitari). 

-Inventari de Patrimoni Local de Santa Eugènia de Berga. 

 

Arxius fotogràfics: 

- Arxiu fotogràfic Municipal. 

- Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de 

Barcelona. SPAL. 

- Arxiu del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM). 

- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca. 

Arxiu Cuyàs 

CTC Fons Gaspar 

- Biblioteca de Catalunya 

 Arxiu de Fotografia Estereoscòpica de Josep Salvany i Blanch. 

 Fons Editorial Martín. Consultat el fons corresponent a la província de  

 Barcelona. 

- 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 
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I la col·laboració de les persones següents:  

Joana Coma Capa 

Ramon Comas Aumatell 

Ramon Comas Soler 

Maria Crivillers Generó 

Josep Dachs Clotet 

Anton Dachs Prat 

Agustí Dalmau Font 

Carles de Fontcuberta Balaguer 

Maria Goretti Isern Soler 

Ferran Meinhardt Casanovas 

Josep Rovira Parés 

Antoni Sitjes Cabanas 

Eugènia Sitjes Vilaró 

Filo Tió Pratdesaba 

Pere Taña Condinachs 

Jordi Vila Capdevila 

 

Planimetria: 

- Mapa militar d'Espanya 1:50.000. 2a Ed. Madrid. Servicio Geográfico del Ejército. 

- Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000. Barcelona. Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Osona. Mapes Comarcals de Catalunya, 24. Institut Cartogràfic de Catalunya / 

Ediciones Primera Plana, S.A. Barcelona, 1996. Escala 1:50.000 

- Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. 

Barcelona, 1998. 

- Santa Eugènia de Berga. Plànol d’Informació Municipal. SR ASSOCIATS. Vic, 

2000. 

- Mapa de Santa Eugènia de Berga. Catalunya 1:50.000.000. Institut Cartogràfic de 

Catalunya. Hipermapa, suport web. 
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3.2. PROCESSOS DE TREBALL O PAUTES SEGUIDES 

 

El present treball s’ha realitzat en base unes fases establertes per l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona que consisteixen en el buidat bibliogràfic, seguit 

del treball de camp i, finalment, l’elaboració de fitxes i la redacció de l’informe. En el 

moment d’iniciar el treball, però, es va fer una primera avaluació de les complicacions 

que es podien presentar en cadascuna de les fases. Vist el poc volum de fons 

bibliogràfic i les dificultats inherents al 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 realitzar de forma més o menys consecutiva totes les fases per a poder 

avançar. 

  

a) Buidat bibliogràfic 

Els fons bibliogràfics referents al Santa Eugènia de Berga són escassos i dispersos. Es 

van consultar les dades dels fons continguts a les bases de dades de la xarxa de 

biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona i de la Biblioteca de Catalunya; 

també es va consultar el fons del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes; i el 

fons de la Biblioteca Episcopal de Vic. Un cop feta la consulta es va procedir al recull 

de la bibliografia que podia ser útil per a la realització de l’inventari. 

 

b) Treball de camp, recollida de dades 

La recollida de dades va passar per diverses fases d’interacció. Després d’una primera 

reunió amb un grup de voluntaris i afeccionats a la història local de poble i al patrimoni 

natural, convocats per l’ajuntament, de la mà del regidor Josep Dachs, i diverses 

reunions de caire més personal, varen servir per establir les bases del que havia de ser la 

recerca. En reunions posteriors es va delimitar l’interès de certs elements, quins d’ells 

podien ser inventariats i quins no. 

 

Es va dividir el terme en quatre grans zones a partir de les vies de comunicació i les 

rutes d’accés i es va procedir a fer una prospecció exhaustiva de tots els elements situats 

fora del nucli urbà; ja bé d’edificis, com forns, ponts, etc. En molt poques ocasions es 

va poder aprofitar aquesta visita per a obtenir dades de les altres tipologies. A partir de 

les reunions prèvies i la informació d’aquest primer escombrat es va poder fer una llista 
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exhaustiva del patrimoni del terme. Seguidament es van fer les visites que havien estat 

infructuoses a la primera ronda i es van anar completant les fitxes de la resta de béns. 

 

c) Treball de gabinet, elaboració de fitxes i de l’informe 

El treball de gabinet es va intercalar amb el treball de camp. S’anaven omplint les fitxes 

a mesura que es tenien dades i paral·lelament es feia la cerca amb temes relacionats amb 

legislació, protecció legal, dades econòmiques i socials del municipi, plans estratègics i 

de sostenibilitat, boscos, biodiversitat, cartografia. Així com l’elaboració de la 

cartografia digital que apareix a la base de dades. 

A l’hora d’elaborar aquest inventari, s’ha seguit un criteri documental concret i que 

s’exemplifica en els següents passos: 

- Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general (Gran Geografia 

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

- Consulta de centres de documentació i informació. Ex. Centre de Cultura Tradicional i 

Popular de la Generalitat de Catalunya; Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 

Diputació de Barcelona; Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya; Servei de 

Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 

- Reunió amb els responsables de l’ajuntament. Amb l’aportació de noves fonts 

d’informació (Butlletins municipals i altres publicacions locals). 

- Estudi de la planimetria. Per a permetre un primer acostament geogràfic al municipi. 

- Treball de camp. Aquest consisteix en una primera elaboració dels elements fitxables; 

la visita a tots els elements i el seu registre fotogràfic. 

- Consulta als informants especialitzats (tant per tractar aspectes de situació geogràfica, 

com suport fotogràfic i aspectes més etnològics). 

- Procés de consultes personals. 

- Processament de la informació. Treball de gabinet. 

- Nova lectura i ampliació de les consultes. 

- Redacció de les fitxes de la base de dades; tractament i escaneig de diverses fotos i 

imatges juntament amb els plànols. 

- Repàs de les fitxes elaborades i acabar d'omplir els espais buits (camps sobre el 

propietari i adreça,...). 
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- Gravació del fitxer de la base de dades en un CD. 

 

 

SUPORT I PRESENTACIÓ 

Aquest inventari es composa de 188 fitxes i un informe. El nombre d'elements que han 

estat fitxats en un moment o altre en el decurs del treball ha estat de 175 dels quals han 

augmentat afegint-se en 13 més després del procés de valoració del mateix. La 

informació d'aquests ha estat integrada en altres fitxes associades. Els treballs tècnics es 

recullen en: 

Fitxer per a registres en Microsoft Acces 2000 i presentat en CDRom. 

Portada i llistat numèric i tipològic de les fitxes en Microsoft Word XP2002. 

Informe realització del treball que inclou gràfiques en Excel i el text en Word XP2002. 
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3.3. LES FITXES DE L’INVENTARI 
 
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. Totes les fitxes s’ordenen 

en base el codi corresponent: 

 

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 documentals 

3.3.- Fons bibliogràfics 

 

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 
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A continuació del codi hi ha el número de fitxa; aquest número respon a l’ordre de 

redacció de les fitxes i és totalment aleatori, serveix per a la seva localització a partir 

dels índexs tipològics, onomàstics, etc. Seguidament s’indica l’àmbit al qual correspon 

la fitxa (patrimoni immoble, moble, documental, immaterial o natural). 

 

Per la denominació de cadascun dels elements inventariats s’ha optat, en els casos 

dubtosos, per donar-li el nom acceptat habitualment per la gent del lloc. On hi ha hagut 

més problemes ha estat en els noms de les cases del nucli urbà. És normal que les cases 

de pagès siguin conegudes amb un nom (que pot haver canviat amb el pas dels anys) 

però les cases que es troben dins el nucli urbà han anat perdent, sovint, aquesta 

denominació popular; adoptant el nom de la família que hi està vivint, mentre que les 

cases de pagès sovint el mantenen malgrat el canvi de masovers, llogaters, o fins i tot de 

propietaris. Per a les cases del nucli urbà, doncs, s’ha demanat el nom a la gent que hi 

viu i als seus veïns i s’ha optat per anotar el darrer nom pel que es coneix cadascuna de 

les cases; al mateix temps, s’ha anotat a les fitxes l’adreça d’aquestes cases, molt més 

objectiva. El problema que poden tenir els investigadors al fer una cerca històrica és que 

a la documentació no hi consti el nom actual, sinó un altre que ja estigui oblidat a la 

memòria popular. Per tant, és fonamental l’apartat següent d’ubicació on apareix 

l’adreça. 

 

Respecte la propietat cal recordar que en el cas dels camins sovint es confon la 

titularitat pública o privada, i que aquests, malgrat ser privats, la majoria són d’ús 

públic. El mateix passa amb les fonts i les rieres. L’apartat de tipologia fa referència al 

codi de l’encapçalament. 

 

L’ús actual respon a la funcionalitat de cadascun dels edificis. Cal fer esment de la 

diferència entre els termes “llogaters” i “masoveria”. Per motius de distribució de la 

població, molt diferents de l’època de creixement i de formació històrica dels masos, es 

dóna el cas força conegut de les persones o famílies que habiten en un mas, però que no 

tenen cap mena de relació amb les terres d’aquest. Usen el mas com a habitatge, igual 

que els masovers, però aquests darrers, a més, conreen les terres o les utilitzen com a 

pastures. Així mateix es dóna el cas dels masos que s’han abandonat, però que encara 

s’utilitzen les seves dependències, o part d’aquestes, com a granja o corral. Totes 
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aquestes variants han estat reflectides a l’apartat d’ús actual. 

 

A continuació es fa la descripció de l’element inventariat, on es detallen les seves 

característiques físiques. Per als edificis del patrimoni immoble s’intenta fer una 

descripció acurada, ressaltant aquells elements que poden ser definitoris d’un estil o 

d’una època i, alhora, s’intenta explicar l’evolució que ha pogut tenir l’edifici al llarg de 

la seva història. Per als elements de patrimoni moble es fa una breu descripció del 

conjunt. Per al patrimoni documental s’intenta explicar el contingut dels diversos fons 

inventariats. Pel que fa al patrimoni immaterial es donen el màxim de dades obtingudes, 

ja sigui el text d’una llegenda o les referències orals transmeses. En darrer terme, per al 

patrimoni natural es vol donar una visió del conjunt en el cas de les zones d’interès 

natural i un seguit de “dades objectives” en els espècimens singulars. A la descripció, 

doncs, és on es dóna el màxim d’informació de cadascun dels elements. 

 

Les observacions recullen el text complementari a la descripció, ja sigui perquè se situa 

l’element en un context més ampli, fora dels límits del municipi o bé es justifica la seva 

inclusió a les fitxes. També s’hi poden trobar altres aspectes que no queden prou 

reflectits en altres camps. Es fa referència a la cartografia utilitzada a l’apartat mapa. 

 

La base de dades permet qualificar l’estat de conservació de bo, regular o dolent, per la 

qual cosa quan s’ha de fer alguna anotació específica o matisar el seu estat s’utilitza el 

camp que apareix a continuació, on hi ha les notes de conservació. Es considera bo quan 

l’element inventariat es troba sencer i és habitable; es considera regular quan presenta 

problemes estructurals greus (absència de teulada, destrosses parcials, etc.) i un estat de 

conservació dolent quan resten només els fonaments de l’estructura o aquesta està molt 

malmesa. En aquest apartat es fa constar si hi ha hagut alguna restauració, les patologies 

que es poden observar. Cal assenyalar, però, que les propostes de restauració o 

rehabilitació consten al capítol de recomanacions de la present memòria. 

 

El camp de l’autor generalment queda buit ja que es desconeix l’autor de la gran 

majoria d’elements inventariats; es fa esment al mestre d’obres en el cas del retaule de 

Sant Isidre. L’any és una altra de les dades complexes; en alguns casos es cita la data 

que consta incisa en alguna llinda d’un bé immoble o en les esglésies, la data de 

consagració quan es coneix, en el ben entès que ni una ni l’altra són necessàriament les 
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dates d’acabament de la construcció esmentada però, en tot cas, segurament en són molt 

properes. A l’estil i època s’ha optat, en la majoria de casos, per unes fórmules 

determinades “època moderna”, “època contemporània”, “baix medieval”, on les 

precisions cronològiques queden precisades a l’apartat segle. 

 

A l’emplaçament es descriu física i geogràficament el lloc on està situat el bé, o en el 

seu defecte com arribar-hi, indicant les carreteres, punts quilomètrics, distàncies. En els 

elements situats al nucli urbà aquest camp queda buit, ja que a l’apartat d’ubicació hi 

consta l’adreça. Pel que fa als masos i al patrimoni natural s’ha intentat donar el màxim 

d’informació que permetia l’espai reservat a la fitxa. Cal assenyalar la necessitat que les 

cases de pagès estiguin totes indicades a peu de carretera per uns rètols; aquestes estan 

parcialment indicades per un rètols posats per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

 

Els camps longitud i latitud s’han omplert en base les dades obtingudes de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya, que dóna 6 dígits per les distàncies est-oest (X) i 7 dígits per 

la distància nord-sud (Y). L’altitud s’ha calculat per les corbes de nivell del mapa de 

Santa Eugènia de Berga de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i Editorial Alpina; 

l’escala utilitzada és de 1:40.000. 

 

Les opcions del camp accés són 5: fàcil, difícil, obert, restringit i sense accés. A 

l’apartat d’observacions s’ha intentat, quan així semblava necessari, matisar l’opció 

escollida. Cal tenir en compte que aquestes opcions fan referència a la possibilitat 

d’arribar a l’element inventariat i no, per exemple en el cas de les cases, a que es pugui 

entrar al seu interior. 

 

El camp número de negatiu, està sempre en blanc, ja que les imatges provenen d’una 

camera digital. 

 

Les fitxes associades relacionen diferents elements entre ells, ja sigui per proximitat 

física o que formin part d’un mateix conjunt (en aquest apartat cal destacar els conjunts 

d’elements inventariats de Sala-d’Heures, l’església parroquial de Santa Eugènia, etc.). 

 

A l’apartat d’història s’ha intentat recuperar tota mena d’informació relacionada amb 

l’estructura, els antics propietaris, els orígens i història del bé, les diverses cites 
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documentals, cronologia. En aquest camp cal assenyalar l’important aportació del llibre 

d’Antoni Pladevall, citat nombroses vegades, i l’inventari d’Agustí Dalmau i Anton 

Dachs. 

  

A la bibliografia hi figuren les referències bibliogràfiques emprades en la redacció de 

les fitxes (s’ha utilitzat en sistema americà en el text dels camps) i en alguns casos s’han 

inclòs adreces electròniques. 

 

Si bé l’element està inclòs dins els inventaris de la Generalitat de Catalunya, 

s’especifica de forma abreviada a l’inventari on està inclòs i el número que té en aquest 

inventari (Núm. Inv. Generalitat) i amb un “sí” la inclusió del bé en alguns d’aquests 

inventaris. Cal tenir present que aquests inventaris estan organitzats per comarques i per 

municipis, per tant “IPA01” fa referència a la fitxa número 1 del municipi de Santa 

Eugènia de Berga a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tot i que s’ha 

mantingut la numeració del IPA, aquest s’ha ordenat per ordre alfabètic. 

 

Les abreviatures proposades per l’Oficina de Patrimoni Cultural són les següents: 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya IPA 

Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Carta Arqueològica) CC.AA 

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya IPEC 

Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya IPIC 

Altres (arbres monumentals, inventari patrimoni natural, espais naturals...) A 

especificar. 

 

L’apartat de protecció està format per dos quadres. En el primer l’Oficina de Patrimoni 

Cultural recomana que s’utilitzi alguna de les fórmules següents: 

Legal (protegit per algun tipus de mecanismes jurídic o administratiu), físic (quan el bé 

està protegit mitjançant algun sistema de seguretat: alarma, vigilància jurada...), legal i 

físic (quan reuneix els dos tipus de protecció alhora) o bé inexistent. 

 

En el segon quadre s’especifica, en cada cas, el tipus de protecció existent; si és legal es 

posarà la referència de la normativa, el reglament, la Llei, el Pla Especial, etc. que 

s’escaigui. En els casos de protecció física, el tipus de protecció (alarma, vigilància...). 
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Pel que fa a la protecció legal dels béns del patrimoni immoble s’ha de fer una precisió: 

pel sol fet d’estar inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya no 

significa que tinguin cap mena de protecció legal. Aquest inventari es va fer els anys 

1983-1984, i la seva actualització és necessària.  

 

El mateix passa amb els jaciments, inclosos posteriorment pel Servei d’Arqueologia a la 

Carta Arqueològica de Catalunya (Inventari Patrimoni Arqueològic). Tot i així, es va 

recomanar als ajuntaments que, en el moment de redactar les normes subsidiàries dels 

municipis i en la redacció del Pla General, es fessin constar aquells elements 

patrimonials que consideressin rellevants dins el terme per tal de protegir-los (en el 

marc del planejament urbanístic) i assimilar-los com a BCIL (Bé Cultural d’Interès 

Local). 

 

En l’apartat següent figura l’autor de la fitxa, el professional responsable de la seva 

redacció i la data en que es va registrar cadascun dels béns inventariats (data reg.). S’ha 

guardat un camp per quan es realitzin modificacions de la fitxa (data mod.) en una data 

posterior al lliurament de l’Inventari a l’ajuntament; s’haurà de fer constar aquesta data. 

Al mapa s’ha procurat que hi haguessin referències de la ubicació de l’element respecte 

el nucli urbà. Quan això no ha estat possible, s’ha inclòs alguna carretera o algun altre 

element que pogués ser pres com a referència. També s’ha indicat la ubicació del bé. 

 

L’elecció de les fotografies, fins un màxim de tres, ha seguit el criteri de mostrar el bé 

inventariat en el seu estat actual, mostrant aquelles parts que han semblat més 

interessants, des del punt de vista de les patologies, constructiu o, simplement, 

descriptiu. Les imatges que es presenten són arxius amb extensió .jpeg, el volum de 

cadascuna de les imatges és de qualitat alta. Les referències de les imatges que no han 

estat fetes per l’autor de les fitxes consten a l’apartat d’observacions. 
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4. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Criteris generals d’intervenció i selecció emprats a l’hora de fitxar o descartar els 

elements detectats. 

 

Els criteris d’intervenció i selecció emprats es basen en una sèrie de premisses 

preestablertes. Així doncs, s’ha seguit diversos criteris a l’hora de seleccionar els béns 

que haurien de formar part d’aquest recull de l’inventari del patrimoni cultural de Santa 

Eugènia de Berga. Hi havia alguns béns que s’havien de fitxar sense cap mena de dubte. 

Es tracta d’aquells elements que en el moment d’iniciar el recull ja estaven protegits, 

catalogats o inventariats per la Generalitat de Catalunya o per alguna altra 

administració. De fet, tot i tractar-se de bastants elements, aquests eren força dispersos i 

en el cas concret del patrimoni immoble, la selecció era molt incompleta. Una dificultat 

afegida va raure en el canvi del nomenclàtor dels carrers que recentment va fer 

l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i que no coincidia amb les fitxes inventariades 

pels diversos organismes oficials. 

 

A l’inventari del patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA) hi ha documentats 28 

elements patrimonials. 

SANTA EUGÈNIA ACCN.23956 
CABANA DE CAN DISCORRE ACCN.23982 
CAN BERTAN ACCN.23977 
CAN CO ACCN.23975 
CAN COLL ACCN.23980 
CAN DISCORRE ACCN.23981 
CAN MARRÓ ACCN.23966 
CAN POL ACCN.23976 
CAN REI ACCN.23974 
CAPELLA DEL MAS DELS FRARES ACCN.23969 
CAPELLA MAS ROURE ACCN.23971 
CASANOVA DE PLANTALAMOR ACCN.23979 
CASANOVA DEL PASQUAL O LA NOGUERA ACCN.23972 
CASTELL D’EURES ACCN.1575 
CLOQUER DE L’ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA ACCN.23963  
EL DURAN ACCN.23978 
EL GENER DE LA PLANA O VILLA CARMEN ACCN.23958 
EL GENIS ACCN.23965 
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ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA ACCN.208 
LA FARIGOLETA ACCN.23967  
MAS DELS FRARES ACCN.23968 
MAS FONTANELLES ACCN.23959 
MAS MITJÀ ACCN.23957 
MAS PLANTALAMOR ACCN.23960 
MAS REIG ACCN.23961 
MAS ROURE ACCN.23970 
PORTAL DE L’ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 
ACCN.23964 
PUIGORIOL ACCN.23973 
TEULERIA DE L’AIMERIC ACCN.23962 

 

 Aquests elements són bàsicament béns immobles (esglésies, masies i cases del centre 

urbà), una fitxa de conjunt (el municipi de Santa Eugènia de Berga), el Casal de Sala-

d’Heures, i dos elements arquitectònics (el portal i el cloquer de l’església parroquial de 

Santa Eugènia de Berga). Actualment però el mas la Farigoleta no forma part del 

municipi de Santa Eugènia de Berga, sinó de Calldetenes, i per aquest motiu no s’ha 

inclòs en aquest inventari, tot i estar referenciat a l’inventari de la Generalitat. 

 

Per a la selecció de la resta de béns del patrimoni immoble s’ha intentat, per una banda, 

completar la llista inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic, tant pels elements 

rurals com edificis del nucli urbà. S’ha intentat incloure totes les cases construïdes fins 

al segle XIX que formaven part de la sagrera i dels eixos tradicionals de creixement del 

nucli urbà, així com totes aquelles construccions que pel seu interès arquitectònic es 

cregués oportú esmentar. Així doncs, els béns del patrimoni immoble han estat 

seleccionats en valor del seu interès patrimonial a nivell local, per ser determinants en la 

formació de l’actual nucli urbà, i els masos com a referents d’una vida rural basada en 

una economia agrícola. 

 

Quan es van establir els criteris de selecció va semblar adequat relativitzar la 

importància de cadascun dels béns dins el context local. En el moment d’incloure una 

zona d’interès natural, per exemple, es va seguir un doble criteri: per un costat la 

singularitat de la zona respecte el conjunt del municipi i el fet de que es tractés d’un 

referent per a la gent del municipi, ja fos per tradició, per toponímia o per altres 

condicionants de tipus social o històric. 
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El fons documental conservat ja havia estat recollit i ressenyat per Mn. Pladevall; aquest 

ha estat solament esmentat. 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, sovint ben allunyats del 

poble i, fins al moment, desconegut. 

 

 

 

 

 

 4.1- ELEMENTS FITXATS  

 

Al fer una introducció estadística sobre els elements del municipi de Santa Eugènia de 

Berga, i prenent per base les 188 fitxes inventariades, ens trobem amb una gran 

diversitat de categories. En els grans conjunts establerts (patrimoni immoble, patrimoni 

moble, patrimoni documental, patrimoni immaterial i patrimoni natural), observem una 

preeminència dels elements immobles sobre la resta. Aquest fet és ben coherent en una 

població rural però amb un territori fortament antropitzat; és sobretot la llarga ocupació 

de la zona i l'auge constructiu, documentat en certs moments històrics -sobretot en 

època moderna- el que ha contribuït a ampliar l'inventari dels elements immobles del 

municipi.  

 

A l’inventari s’ha volgut individualitzar aquells elements que destaquen per sobre la 

resta, potenciant per exemple els elements del medi natural, aquest força malmès per la 

pràctica agrícola intensiva, però també aquells que poden servir de referència per a la 

resta del conjunt, per la qual cosa el nombre de fitxes de patrimoni immoble serà 

superior, a l’estar aquests individualitzats.  

 

El gràfic que segueix reflecteix, doncs, els àmbits recollits a l’inventari en percentatges i 

en base les 5 categories establertes per l’Oficina de Patrimoni Cultural: 
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Patrimoni cultural de Santa Eugènia de Berga. 
Classificació per àmbits

Patrimoni documental

Patrimoni immaterial

Patrimoni immoble

Patrimoni moble

Patrimoni natural

 

Així, amb un 78%, el patrimoni immoble és seguit del patrimoni moble amb un 9% i del 

natural amb un 6%, mentre que el patrimoni immaterial un 4% i, sobretot, el patrimoni 

documental serà el menys present, arribant escassament al 3%. Hem de recordar que el 

patrimoni immoble comprèn des dels conjunts arquitectònics a altres grups com els 

edificis, els elements arquitectònics i els jaciments arqueològics, per això el volum 

d’aquest cos esdevé més significatiu. 
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Dintre del conjunt de tipologies registrades del patrimoni cultural de Santa Eugènia de 

Berga, es mostra clarament el predomini del patrimoni immoble sobre la resta, més 

tenint en compte els orígens del municipi i el seu desenvolupament al llarg dels anys 

fins a la configuració del nucli urbà. El gràfic que segueix, doncs, reflecteix els àmbits 

recollits a l’inventari, segons la classificació tipològica. 

0

10
20

30

40

50

60

70

80

C
ol

·le
cc

ió

C
on

ju
nt

 a
rq

ui
te

ct
òn

ic
Ed

ific
i

El
em

en
t a

rq
ui

te
ct

òn
ic

El
em

en
t u

rb
à

Fo
ns

 d
oc

um
en

ta
l

Fo
ns

 d
'im

at
ge

s

Ja
ci

m
en

t
M

an
ife

st
ac

ió
 fe

st
iv

a

M
ús

ic
a 

i d
an

sa
O

bj
ec

te
s

O
br

a 
ci

vi
l

Tè
cn

iq
ue

s 
ar

te
sa

na
ls

Tr
ad

ic
ió

 o
ra

l

Zo
ne

s 
in

te
rè

s

Patrimoni cultural de Santa Eugènia de Berga. 
Classificació tipològica

 
 

Al seguir un criteri d’atribució general sobre els elements tipològics més representats, 

els resultats no ens són gens sorprenents: l’element més vegades referenciat és l'edifici 

(36%), seguit de l’element arquitectònic (19%) i l’obra civil (17%), mentre que per 

l'altra banda s'han diferenciat quatre conjunts arquitectònics, que suposen un 3% de la 

mostra (Fontanelles, Gener, Bolló i Sala-d’Heures) i un 4% de la mostra correspon a 

elements urbans. En aquest apartat no s’ha tingut en compte l’estat de conservació 

d’aquests edificis, la inclusió dels quals ha vingut donada per la seva rellevància 

històrica o arquitectònica. Aquesta major presència s’entén al contextualitzar els 

resultats de la gràfica amb la realitat del municipi de Santa Eugènia de Berga.  

 

La gran activitat de la zona, malgrat l'escàs nombre d’habitants i la concentració de la 

seva població, documentada en un territori tan ampli, ha fet que el nombre d’elements 
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arquitectònics com els pous, les fonts, les barraques formin una part important del 

patrimoni municipal, representant aquests el 17% de la mostra.  

 

La resta d’elements tipològics segueix uns patrons més relacionats amb la dinàmica 

poblacional i demogràfica de la zona: un 3 % seran objectes, un 2 % fons documentals i 

un 1% fons d’imatges i el mateix percentatge per a col·leccions. També es troba 

minsament representats amb un 2% la tradició oral i amb un 1% la música i la dansa, les 

manifestacions festives, i el mateix cas per a les tècniques artesanals. 

 

Cal apuntar la presència de zones d’interès arqueològic classificats com a jaciments 

arqueològics, un 2% de la mostra -per altra banda, ben desconeguts pels habitants de 

Santa Eugènia de Berga- i que comprèn un conjunt de cronologia variada que va des del 

neolític fins a l’edat mitjana. Pel que fa al patrimoni natural, aquest també permet 

evidenciar la naturalesa del municipi: tot i que els espècimens botànics no es troben 

representats, un 7 % són zones d’interès natural, aquestes evidenciades per nombrosos 

espais d’interès, com són l’entorn de les fonts, els paratges boscosos i les lleres de rius i 

torrents. Aquesta representativitat es vincula clarament al seu entorn eminentment 

agrari.  

 

Patrimoni immoble 

 

Al fer un primer anàlisi del patrimoni immoble del municipi, cal assenyalar l’abundant 

presència d’elements amb 148 elements ressenyats. Així mateix, el 28% del patrimoni 

immoble inventariat es troba concentrat en el nucli urbà, mentre que el 72% es troba 

disseminat pel terme: l’església de Sant Marc, les capelles dels diversos masos i, tots els 

masos històrics. Possiblement, aquests edificis religiosos rurals són els més antics 

conservats al terme; dels masos inicials, alguns d’ells documentats des de l’alta edat 

mitjana, no en queden restes visibles, o han desaparegut o es van transformar a partir del 

segle XVII; el mas el Gener, el Bolló i Roure són dels pocs on s’han pogut observar 

estructures anteriors a aquesta època, però que no anirien més enllà de l’alta edat 

mitjana. 

De fet, exceptuant els jaciments arqueològics, els 36 elements arquitectònics i 34 

elements d’obra civil, la resta, 70 elements són edificis, ja siguin aïllats, formant un 
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conjunt o enderrocats. El nombre d’elements adscrits a obra civil es caracteritza per la 

presència de fites, ponts i camins (PR, camins rals i de transhumància, etc.). I els 5 

conjunts arquitectònics associats als grans masos senyorials del Bolló, Genís, Gener, 

Fontanelles i el casal de Sala-d’Heures. 
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   Patrimoni immoble Distribució en nombres absoluts 

 - zona rural (119 registres; 63%) 

 - zona urbana (69 registres; 37%) 
 

En el nucli urbà de Santa Eugènia s’han inventariat els edificis d’interès històric, 

arquitectònic o artístic, sobretot aquells que van donar forma a l’antiga sagrera de Santa 

Eugènia i a les vies principals d’accés al poble. 

Tipològicament la representació es distribueix de la següent manera: 

 
Patrimoni immoble. Tipologia

Conjunt
arquitectònic

Edifici

Element
arquitectònic

Jaciment

Obra civil
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Patrimoni moble 

Els béns mobles inclosos en aquest inventari són escassos. Es traca d’elements singulars 

com Placa de Ramon Fontanelles a la Plaça Montseny o la Placa de Can Godayol i la 

Majòlica de Sant Pere Màrtir de can Cuera. Es conserven també dos elements isolats, 

dos capitells segurament pertanyents a l’església de Santa Eugènia i guardats a 

l’ajuntament. La resta d’objectes són religiosos, són un retaule dedicat a Sant Isidre i la 

lipsanoteca de Santa Eugènia. 

 

La parròquia de Santa Eugènia tenia nombroses peces de culte, desaparegudes arran del 

saqueig dels francesos del 1809 o de l’expoliació del 1936. Respecte les col·leccions, 

cal pensar que n’hi ha més de les que s’han inventariat. D’una banda, perquè no s’ha 

pogut accedir a l’interior de moltes cases, i en algunes es va demanar que no es fes 

esment de les pertinences que hi tenien; i per altra banda, en moltes els propietaris ho 

tenen en un estat d’abandó i desús. 
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(16 registres) 
 

 

Patrimoni documental 

 

El patrimoni documental inventariat respon als fons documentals dels diversos arxius 

religiosos i laics. Per un costat, a nivell públic, hi ha l’arxiu municipal, conservat a 

l’ajuntament i, per l’altre costat, hi ha l’arxiu parroquial de Santa Eugènia. 
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Els arxius de propietat privada, tot i no ser abundants, presenten una documentació molt 

interessant sobre la història del municipi, si bé parcial. Destaca l’arxiu del mas Genis, 

amb un dietari o crònica de la segona meitat del segle XIX, i l’arxiu del Mas Bulló. 

Malgrat que algunes famílies del municipi han guardat part de la documentació de la 

seva residència o la seva família, una de les dificultats habituals a Santa Eugènia de 

Berga, com en la resta de municipis, 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. Respecte a les famílies que 

han mantingut el seu fons, aquests presenten problemes de conservació a causa del 

desconeixement de les tasques de manteniment d’un fons. 

 

El fons d’imatges de més entitat de Santa Eugènia es troba recollit a l’ajuntament 

formant part de l’arxiu municipal i per això s’ha inclòs dins aquest. Sortosament, els dos 

fons d’imatges registrats són accessibles per a la consulta pública. 
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Patrimoni immaterial 

 

El patrimoni immaterial és difícil de documentar, principalment a causa de la manca de 

documentació associada. S’ha recollit 1 manifestació festiva que correspon a la festivitat 

local de Sant Antoni, molt lligada a la tradició agrícola del municipi. 
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 Altres manifestacions com els geganters o les fires són relativament modernes i moltes 

d’altres són compartides en el costumari català (llegendes, sardanes, cançons, etc.) per 

la qual cosa no s’han inventariat, tot i que consten a l’apartat d’elements no inventariats. 

 

S’han traduït dos elements de tradició 

oral i un corresponent al costumari. 

Els elements del patrimoni oral 

inclouen llegendes i costums antics 

que part de la població, menys 

vinculada al municipi no coneix, tot i 

que ha estat parcialment publicada al 

llibre de ROVIRÓ, X. (2000). 

En definitiva, a banda d’un patrimoni 
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                (5 registres) 

immaterial genuí de Santa Eugènia 

e Berga, els seus habitants disposen i gaudeixen d’un patrimoni compartit amb altres 

unicipis de la comarca i de Catalunya. Sigui l’opció que sigui, al Santa Eugènia de 

erga queda una tasca pendent de recuperació de la memòria històrica, que ha estat ben 

ndegada per l’ajuntament amb la creació dels gegants i la promoció d’altres elements 

ulturals. 

atrimoni natural 

al recordar que el terme municipal de Santa Eugènia de Berga és un municipi típic de 

a Plana, que gaudeix d’espais verds concentrats entorn el terme, entre els quals consta 

art de Sala-d’Heures i les lleres dels torrents de Santa Eugènia i el riu Gurri. Tot i això, 

ambé són nombrosos els elements d’interès natural que es troben entorn el nucli de 

anta Eugènia, principalment a causa de la seva proximitat a la natura. 

al assenyalar que el municipi no té cap espècimen botànic declarats Béns d’Interès 

ocal. Per altra banda, s’ha englobat sota el terme de “zones d’interès natural” diversos 

ntorns (arbredes, fonts, zones de ribera i conjunts geogràfics concrets) que, a més del 

eu valor natural intrínsec, tenen un gran interès social i cultural. Aquest és el cas de les 
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fonts situades fora zona urbana com la Font del Rector, la Font Xica, la Font del 

Paradís, la Font de Sala-d’Heures, la Font Grossa, la Font d’en Manon, la Font del 

Rossinyol, la Font del Raval. La Font dels Frares, la Font de la Noguera, la Font 

Rodona o Font de Santa Eugènia i Font del Conill. 

De fet, el conjunt del municipi és un 

gran espai natural del qual hem 

individualitzat espècimens i zones 

que, per les seves característiques, 

poden ajudar a copsar la realitat del 

terme. Els arbres, les plantes i els 

punts d’interès geològic són elements 

prou definits per ells mateixos. Les 

fonts i rieres han d’entendre’s en 

relació amb el biòtop del qual formen 

part i que, sense dubtes, condicionen. 

Els exemplars habituals són els roures i alzines, destaquen per les seves dimensions i, en 

alguns casos, per ser referents toponímics per a molta gent del municipi. 
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Una altra observació a realitzar és la cronologia dels elements inventariats; aquesta ens 

permet fer un balanç històric sobre les restes conservades i documentades del municipi.  

CLASSIFICACIÓ CRONOLÒGICA

Prehistòria

Protohistòria-Romà

Medieval

Modern

Contemporani

Indeterminat

 
A nivell cronològic, els elements més antics documentats es remunten a la prehistòria i 

representen un 1% del total. L’època clàssica també està representada amb un 1%, 

mentre en època medieval s’incrementa aquesta presència fins un 16%. L’època 

moderna, representada amb un 35% engloba sobretot els edificis i la majoria d’elements 

arquitectònics. La resta d’elements s’adscriuran a època contemporània, tot i que 

abarquen cronologies més reculades, mostrant com ja hem assenyalat, un ampli ventall 

cronològic i suposant un 41% de la mostra. D’aquest lot d’època contemporània 

destaquen els elements de la guerra civil, així com la infraestructura i obra civil que han 

dotat el municipi de la seva morfologia actual. 

 

També cal tenir present l’existència d’un 6 % d'elements als quals no s'ha pogut atribuir 

un marc cronològic específic per desconeixement del mateix. I que aquests resultats són 

modificables en la mesura que s’ampliïn els estudis dels mateixos i es facin apreciacions 

cronològiques contrastades. 

 

Un darrer element a tenir en compte a l’hora d’avaluar els elements fitxats de Santa 

Eugènia de Berga és l'estat de conservació dels mateixos. Tenim que un 67% dels 

elements presenta un bon estat de conservació. Aquest element ha estat possible gràcies 

al manteniment que s’ha fet de molts dels elements fitxats, sobretot els pertanyents al 

patrimoni immoble. D’altra banda un 25% del total pertany als elements que presenten 

un estat de conservació regular, a causa d’un desconeixement de l’element o a una 

actuació agressiva sobre el mateix. Finalment un 8% del total, es troba en molt mal estat 

de conservació tant pel seu estat de ruïna i abandó com per l’acció antròpica i 
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sistemàtica que ha patit. Aquest darrer grup, tot i ser minoritari, caldria que fos motiu 

d’anàlisi i d’una política de conservació, si s’escau.  

ESTAT DE CONSERVACIÓ

bo

regular

dolent

 
 

A part del seu estat de conservació, cal tenir en compte la seva protecció legal i física. 

Al terme municipal de Santa Eugènia de Berga, es troben sota protecció legal un 3% 

dels elements inventariats, mentre que la resta, un 97%, està pendent de protecció. Els 

elements protegits, són tots ells equiparables a BCIN. 

 

ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ

6; 3%

182; 97%

 
Aquest element esdevé cabdal alhora de traçar un pla de protecció del patrimoni del 

municipi, sobretot tenint en compte que alt percentatge de béns immobles resten 

pendents de protecció.  
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4.2- ELEMENTS NO FITXATS 

 

En el decurs de la realització de l’inventari s’han desestimat una sèrie d’elements que 

resten ressenyats a continuació. Per exposar aquests elements, la fórmula emprada s'ha 

basat en el mateix criteri d'inclusió dins l'inventari. Per definició es considera element 

no fitxable aquell que no presenta les característiques de presència, conservació, 

particularitat i significació suficients per omplir els camps bàsics de l'inventari. 

 

A més a més, els diferents béns inventariats s’han seleccionat a partir del conjunt de 

béns existents al municipi i de l’interès que aquests poden tenir com a béns locals i 

específics del municipi. La història i evolució del municipi ha influït en gran mesura en 

la selecció de diversos elements del patrimoni immoble, evidenciant un municipi 

agrícola, amb un poblament rural disseminat i de gran tradició històrica. Cal assenyalar 

que el nombre de fitxes inventariades a l’actualitat (188 elements) amb el temps són 

subjectes d’ampliació i modificació; així com també els elements no fitxables. 

 

El cas més complex ha estat el dels elements del patrimoni natural seleccionats com a 

no fitxables, ja que aquests es troben en un estat de desconeixement i desprotecció 

generalitzada. Al considerar aquests elements com a unitats, es tendeix a una distribució 

lineal dels mateixos, ja que els espais verds, es troben ben isolats, com és el cas del 

paratge de Sala-d’Heures i el racó de la Font del Rector. 

 

També cal remarcar el perill de que molts dels elements recollits a les fitxes acabin 

desapareixent, tant els fitxats com els no fitxats. Per evitar un possible desconeixement 

del patrimoni municipal cal contemplar també els elements no fitxats, per si en un futur 

són hàbils de ser inclosos a l’inventari. Per exemple, en el cas de realització d’una 

intervenció arqueològica a la zona de la sagrera, els camins tradicionals d’accés al 

poble, etc. 
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4.2.1- PATRIMONI IMMOBLE 

 

4.2.1.1- Edificis 

 

En primer lloc cal assenyalar que no s'ha realitzat fitxa dels elements de patrimoni 

immoble corresponents a estructures o edificis que actualment no existeixen o que la 

seva presència és tan escassa que no permet fer una descripció detallada; ja bé hagin 

estat enderrocats a causa de processos antròpics voluntaris o involuntaris (construcció 

d'obres públiques, anivellaments de terreny, etc.) o per causes naturals (aiguats, 

terratrèmols o altres catàstrofes). 

 

La Capella del Cementiri:  Coneguda com la capella del Sant Crist o Capella del 

Fossar, es troba situada dins el cementiri vell de Santa Eugènia de Berga. L’interior es 

va habilitar els anys 70 com a capella ja que amb anterioritat es feia servir només com a 

magatzem. Es tracta d’un edifici religiós fet amb pedra del país i les parets exteriors 

arrebossades superficialment amb una amplada de 4m i una llargada de 6’75m. La 

teulada, a dos vents, és de teula àrab. La façana principal té un ull de bou, una porta que 

mesura 1’4m amplada x 2’25 d’alçada i dos esglaons fets amb lloses de pedra. Les 

lloses tenen un gruix de 4 cm i unes mides de 2’3m x 2’95m. La porta té uns falsos 

brancals fets amb ciment. Bon estat si bé ha saltat la capa de pintura blanca d’algunes 

zones. La capella es troba a la capçalera del cementiri, donant la façana principal a 

l’entrada del cementiri. Es pot transitar pel seu voltant i la zona presenta parterres 

ajardinats amb boixos i arbustos. Les fileres de nínxol estan repartits als laterals del 

cementiri, que presenta 2 passadissos, un horitzontal i un vertical com si es tractés d’una 

creu llatina. A la seva confluència s’aixeca una creu. Esta previst el seu aterrament quan 

desaparegui totalment aquest espai del poble22. 

 

 

 

                                            
22 DALMAU, A. (2001). Inventari d’elements patrimonials del Municipi de Santa Eugènia de Berga. 
Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit. 
GAVIN, J.M. (1984). "Capella del Sant Crist, os. 361" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. 
Barcelona: 152. 

 82



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

 
                Capella del cementiri vell. Foto: Autor 

 

Algunes de les Cases de la sagrera de Santa Eugènia: d’aquest grup d’edificacions 

construïdes al llarg de l’edat mitjana i que patiren importants reformes a partir del segle 

XVI, unes foren totalment remodelades i altres van mantenir alguns elements 

arquitectònics. Aquest seria el cas del gran nombre d’edificis que es trobaven situats al 

costat de l’església parroquial de Santa Eugènia, i que es van enderrocar en el decurs de 

les obres de restauració fetes als anys 50 del segle XX ( l’antiga rectoria, etc.). 

 

Can Piella o Can Jepic: Carrer del Mig n. 9. Edifici actual que es troba en obres 

(2006). L’edifici original presentava una porta amb una alçada de 2’3m i una amplada 

de 1’8m. La llinda que corona la porta té una llargada de 2’2cm i una alçada 

aproximadament de 50cm. Lateralment presenta cinc brancals, que tenen una gruixària 

de 17cm. La llinda que corona la porta esta força desgastada, el que fa que 

progressivament es vagi esborrant la data i d’altres elements gravats. Per altra banda els 

brancals laterals foren rebaixats per facilitar l’entrada d’un cotxe; els brancals de sota la 

llinda denota en quina era l’amplada inicial de la porta. La llinda que corona la porta 

com a elements gravats inclou la data de 1784, una creu a l’interior d’un cercle i un 

motiu vegetal. 

 

Algunes de les Cases de l’entorn de la sagrera: aquestes, per la seva morfologia, 

semblen formar part de les primeres construccions situades al nucli urbà, al peu de 

l’antic camí ral. Aquestes no s’han inclòs dins l’inventari per la seva homogeneïtat i la 
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poca entitat de les estructures preservades. Sí que és necessari elaborar un estudi en 

conjunt d’aquests habitatges a nivell arquitectònic, documental, històric i social. 

 

 

 
Casetes de la plaça del Padró. Foto: Autor 

 

Algunes cases recentment reformades:  

CAN BENET: C/ Raval n. 13 (abans n. 8). Casa coneguda com Can Benet o Can Lloca 

datada del segle XVIII. De la façana original cal destacar la porta i la finestra, aquestes 

recol·locades a l’edifici actual. La porta conservada, que té una alçada de 2,25 m i una 

amplada de 1’80m, presenta 5 brancals per banda; alhora, la llinda que corona la porta 

no té cap data no inscripció gravada. La finestra, amb una alçada aprox. 1m. I una 

amplada aproximada de 67 cm, té a la llinda la data de 1784 i una creu encerclada. 

També són interessants els porticons de fusta. Els cables de telèfons passen per sota les 

finestres, fet que estèticament desmereix la façana. La porta també hi té clavat fil de 

telèfons i la porta originaria de fusta esta recoberta amb planxa galvanitzada. Un altre 

element negatiu és que alguns brancals estan recoberts amb ciment ràpid. La història 

d'aquest edifici, situat a l'entrada de Santa Eugènia venint pel Raval s'ha de relacionar 

amb la ocupació del territori en aquest punt des de l’edat mitjana. Aquesta casa formaria 

part de les primeres edificacions urbanes fora sagrera, la presència d'aquestes 
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estructures es troba recollida en les diverses fonts (fogatges, capbreus, arxiu parroquial) 

tot i que no serà fins el fogatge de 1553 on s'esmenten aquestes cases. En època 

moderna la zona anirà creixent, tenint com a màxim auge constructiu el segle XVIII.  

Aquest fet es posa en relleu en les diverses llindes conservades en les diverses façanes, 

del carrer. L'evolució arquitectònica de la casa es pot observar en l'estudi dels seus 

paraments. A la façana principal es pot apreciar que formava un edifici de planta 

rectangular organitzat en planta i pis amb coberta a doble vessant i que posteriorment 

s'hi va aixecar un altre pis, es decoraren les obertures i s’afegiren un seguit de cossos 

addicionals de difícil adscripció associats al creixement de la família, en un context ja 

d'època moderna. 

                                       

Can Benet 

(any 2000) 

Can Benet 

(any 2006) 

 

Alguns elements que, amb més o menys modificacions, continuen dempeus i que no 

tenen prou entitat arquitectònica per estar a l’inventari: 

 

                 
     Estructures sobre la font del Rossinyol. Foto: Autor 

També dels masos ja desapareguts però dels quals es conserva documentació: 
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SOCARRATS :  
El lloc de Socarrats apareix en molts altres documents com un vilar o vil·la, com ho 
confirma el fet que el 24 de desembre de 938 en un document on Francó va donar al 
monestir de Sant Pere de Rodes unes terres que tenia al terme de Taradell, al lloc dit in 
villare Socarradus. En donació es diu que en aquestes terres hi ha edificada una casa i 
dos casals que el donador va comprar a Giscafred; les terres les havia comprades a 
Gontard, Eldebert, Abel·lònia, Sendred i Bonvaró23. El matrimoni format per Teodofred 
i Borrella tenia un camp que va vendre al bisbe de Vic el 22 de Gener de 893, per 15 
sous. Els venedors diuen que el tenen per una compra que havien fet abans24. El lloc de 
Socarrats que troben esmentat en molts altres documents a partir dels anys 928, 946 i 
etc, tenia una part de la seva demarcació dins la parròquia de Sant Pere de Vic, segons 
un document del 99225. Però la major part de la seva demarcació es trobava dins la 
parròquia de Santa Eugènia i anava de la riba del Gurri fins a l’actual propietat del mas 
Mitjà, quan aquest mas va absorbir la finca del mas Socarrats, despoblat des del segle 
XIV. 
 
Es desconeix l’origen d’aquest mas, també podria ser successor del que hi havia el 938, 
com del que hi devia edificar Salamó Guisard a partir del 1068, data en què Guillemon 
Sunifred, monjo de Sant Pere de Rodes, va cedir, amb el consentiment del seu monestir, 
a l'esmentat Salamó Guisad terres de la parròquia de Santa Eugènia, prop la ribera del 
riu Gurri, al lloc anomenat Socarrada, amb el pacte de que siguin conreades i hi pugui 
edificar cases. Com a cens, pagarà al monestir el quart de blat que hi culli i la meitat del 
fruit de les vinyes, tal com fins aleshores havia fet el difunt Galí26. 
 
Així el seu territori s’estenia vers Can Caseta i els límits amb Vic, com ho indica la 
delimitació de l’acta de consagració de Santa Eugènia de Berga del 1173 en dir que el 
terme parròquia acabava a la part de ponent a Socarrats i a l’alou de Sant Pere de Rodes. 
 
Vil·la BERGA: 
A finals del segle XIII i inicis del XIV hi havia tres o quatre masos que s’anomenaven 
Berga; un d’ells l’Alió o Berga i un altre que era del domini del Monestir de l’Estan. El 
dia 5 de febrer de 1325 Blanca de Santa Eugènia, tutora dels pubills de Benages, va fer 

                                            
23 Arxiu Capitular de Vic. Cal. 6, doc.2659-5. 
24 Arxiu Capitular de Vic. Cal.9, Episcop. I, doc.14. 
25 Arxiu Capitular de Vic. Cal.9, Episcop II, doc.6 
26 Arxiu Capitular de Vic. Cal.6 doc.2660-4 
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una reducció dels censos que li feien tres masos dits Berga, el mas Alió, el mas Reig i el 
mas Torrent, que té n’Aymeric de Sant Martí de Riudeperes, tots ells situats a la 
parròquia de Santa Eugènia de Berga. Segons l’extracte de documents refets als censos i 
delmes fet pel rector Miquel Joan Llorà el 1631, els masos Berga i el mas Alió “que 
antigament també es deia mas Berga” termenejaven en el camí públic de Vic a Viladrau, 
en el torrent que ve de la casa d’Heures i de Vilalleons, amb la riera dita de Berga i amb 
les terres del mas de Matarrodona, refoses amb la propietat del mas Fontanelles27. 
 
Trobem notícies d’aquest mas fins a mitjan segle XIV, després desapareixen en el gran 
despoblament rural de què parlarem més endavant. Pladevall creu que la Sibil·la o 
Sibília de Berga podria haver deixat el seu nom a un dels masos Berga, segons la llista 
de la consueta vella 1636-1639, i que és la mateixa que recorda un document del 24 de 
setembre de 1314 segons el qual Sibília de Berga, filla de Berenguer de Berga i de la 
seva muller Guilleuma, fa donació o heretament a la seva filla d’una propietat que té a 
la parròquia de Santa Eugènia sota l’alt domini del monestir de l’Estany. Li dóna, 
juntament amb les cases, terres i possessions, bestiar i la porció de blat i de vi. Es 
reserva només com a usdefruit, la meitat de tota la donació, amb el pacte que un cop ella 
mori, tot passi íntegrament a la seva filla, salvant els drets del monestir al qual pagarà 
cada any, com a reconeixença de domini, dos diners per Nadal28. 
 

                        
Plans d’en Berga. Sobre el cementiri nou de Santa Eugènia de Berga. Foto: Autor. 

 

                                            
27 Arxiu Parroquial de Santa Eugènia R/88 1630-1638. 
28 Arxiu Parroquial de Santa Eugènia R/19, 1313-1314 

 87



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

PALOU:  
 
La Vil·la de Palou o Palaciolo era a la vora de la vil·la Berga. La seva demarcació, 
s’estenia per les finques dels actuals masos Roure i Gener, i les seves terres 
termenejaven amb l’antic mas Erumir o Arumí, situat més o menys enfront l’actual 
Hostal Arumí, per bé que a l’altra banda de la carretera. El lloc es documenta ja al 940, 
quan Froila i Aurieldes van vendre a Aine terres en el terme del castell de Taradell, al 
lloc dit Palaciolo, aquestes terres termenejaven amb terres de Madresenda i in ipsa 
strata qui pergit a Vic, o sigui, amb el camí ral que anava a Vic. Sis anys més tard, una 
altra venda esmenta el lloc com la Villa Palaciolo29. 
 
En parlar dels orígens històrics, s’ha insinuat que en aquest lloc, que la documentació 
medieval anomena palaciolo, palçol, paolo i palou i que significaria petit palau, hi 
podria haver hagut una mansio senyorial baiximperial. En el segle XIII hi haurà un 
parell de masos, el Palou i el Gener (anomenat Jaunario de Palaciolo). Dins les fonts 
documentals trobem que l’11 de febrer de 1169, Ramon Amat de Palaçol, amb la seva 
muller Maria i els seus fills, dóna com a dot a una altra filla seva, de nom Ramona, 
terres que tenen a prop de les comes de Vilalba i a prop de la coma de Sant Pere que 
tenien sota domini del monestir de Sant Pere de Rodes30. 
 
També, al 8 d’agost de 1277 Pere Marc de Santa Eugènia i Elisenda de Benages, amb el 
seu fill Ramon, estableixen i confirmen a Ramon Januario de Palaciolo o del Gener de 
Palou i a la seva mare Berenguera i també a Ramon de Cirer i altres la facultat de 
prendre aigua, ells i els seus successors en el torrent que discorre de Berga i en altres 
torrents de la parròquia de Santa Eugènia i portar-la cap als seus masos per regar. Per 
això els pagaran un cens anual de dos parells de gallines. I en Ramon Genera de Palou 
pagarà, a més, un tribut de 6 sous anuals per la facultat de disposar ell tot sol de tota 
l’aigua tots els dissabtes de la posta de sol fins a la sortida del sol del diumenge i tots els 
dimarts de cada setmana, des de la sortida de sol fins la posta31.  
 
El document porta escrit al peu i en lletra dels segles XVII o XVIII “establiment de 
l’aigua del molí del jener en lo any 1277”. Com diu el document es tracta d’una 
confirmació i no un nou establiment, ja que com es veurà en parlar de la família Santa 
Eugènia, al 1259 la senyora Beatriu de Torroella havia fet una concessió semblant a un 

                                            
29 Arxiu Capitular de Vic, Cal.6, docs. 233, 597, 625. 
30 Arxiu Capitular de Vic, Cal.6 doc.2660-11. 
31 Arxiu Parroquial de Santa Eugènia  R/3, 1274-1287 
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antecessor del Gener de Palou. 
 
VIL·LA ALBA: 
Vil·la també esmentada com Vilalba o Vilauba, apareix documentada els anys 1017, 
1067 i 116932. Es trobava vers l’actual Mas dels Frares i a vegades sembla que s’hi 
confonia. Pladevall creu que donarà nom a un mas medieval, que després de la 
despoblació del segle XIV refondrà les seves terres amb el Mas dels Frares. 
 
Des del 1068 també veiem citat un molí, el molí d’en Guitard, situat a tocar el riu Gurri, 
a l’alçada de Plantalamor. Del segle XIII en endavant trobarem altres molins con el del 
Gener i el de Conca (aquest en el Samuntà). S’esmenta igualment un colomar, 
farraginars (camps de ferratges) i horts. La vinya és un cultiu que surt estès i molt citat a 
tot el terme; sembla que va tenir els seus alts i baixos, però que mai no es va deixar de 
conrear al terme, com es pot observar en un extracte del Dietari del mas Genís del 1850 
al 1911, aquest conreu va ser viu fins la plaga de la fil·loxera.  
 
-Altres: vil·les Certanos i Darnacole i el lloc de Felporco o Falemporco situat no gaire 
lluny del Gurri o del Socarrats. La vil·la Certanos estava a prop de la de Berga i Palou, 
segons la citació de 946 i el mateix document ens diu que la vil·la Darnacole era vers 
Llagostera o Penedès. Mencions tardanes dels segles XI i XII citen el lloc de 
Darnacolleta vers la creu del Penedès, que recorda evidentment la vil·la de 946. El lloc 
de Felporco, recordat per una altra documentació tardana, estava situat vers l’actual 
nucli de Calldetenes. 
 

Alguns elements que per la seva inaccessibilitat o el seu mal estat de conservació o 

pràcticament de desaparició no s'han inventariat, però que seria necessari un estudi més 

complet. 

 

Plaça real o reial: Espai públic situat prop del mas l’Omeda, l’entitat arquitectònica del 

qual es desconeix, utilitzat com a lloc de reunió de la gent de Santa Eugènia i la gent de 

Vilalleons quan pertanyien al mateix municipi.  

 

Altres edificis que per les seves característiques i funcionalitat correspondrien a 

estructures annexes o a diverses construccions (corrals, barraques...). 

 

                                            
32 Arxiu Capitular de Vic, Cal. 6, docs. 1359, 2660-6 i 2660-11 
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Edificis de caire religiós: es tracta bàsicament de capelles situades dins masos als que no 

s’ha pogut accedir o altres edificis religiosos. 

 

Capella del Santíssim: Adossada a l’antiga església parroquial de Santa Eugènia de 

Berga i que fou aterrada poc abans del 1960. L’havia fet erigir la família Fontanelles 

d’acord amb un llegat del canonge Ramon Fontanelles. Es desconeix la data de 

construcció però sí que aquesta va ser problemàtica quan es va obrir un portal que 

comunicava amb l’església gran. A principis de l’estiu del 1878 el rector Mn. Palou va 

escriure una carta al bisbat on expressava que s’havia acabat de construir la capella però 

que la porta d’accés tallava una de les pilastres laterals de la nau, fent perillar la seva 

estabilitat. Aquest portal es feia el 1880 a través d’una de les capelles laterals i al mateix 

temps es va sol·licitar que al costat del nou portal es pogués fer un altar a Sant Marc, 

que no consta que s’hagués fet mai. 

 

A la nova capella del Santíssim s’hi van traslladar els ossos del canonge Ramon 

Fontanelles, amb una placa de marbre que recordava el seu nom i la seva generositat, i 

també s’hi van portar més tard les restes del missioner Andreu Solà i Molist. 

 

El 30 de juny de 1884 el bisbe Josep Morgades va fer una visita a Santa Eugènia i va 

verificar que ja s’havien solucionat les dificultats i desavinences, i que s’havia pintat la 

capella del mateix color que la resta de l’església i que s’havien renovat les columnes de 

la façana. 

 

 

4.2.1.2- Elements arquitectònics 

 

Tampoc s'ha fitxat els elements arquitectònics que per la seva poca entitat o rellevància 

poden ser exclosos o inclosos en un altre conjunt. En molts casos poden estar associats a 

conjunts més amplis com ara les basses, les eres de totes les masies, o altres 

construccions com les feixes dedicades als conreus.  

 

Basses i Safareig. Aquest tipus de construcció és un element constant de l’arquitectura 

rural catalana, la seva funcionalitat va lligada als recursos hidràulics i a la seva gestió. 

Bassa de Sala-d’Heures 

 90



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

Bassa de Fontanelles 

Bassa del Genís 

Bassa del Gener 

Bassa de la Serreta 

 

Font-mina. Aquest tipus d’estructura va lligada a la capacitat d’obtenció d’aigua 

subterrània.  

 

Era. espai situat davant de la masia destinat a certes activitats agrícoles.  

Era del mas Mitjà 

Era de la Casanova de Plantalamor 

Era de Fontanelles 

Era de Can Rita 

Era de l’Omeda 

Era de can Pol 

Era del mas Roure 

 

Dels elements constructius de clara funcionalitat econòmica (pous, forns, cabanes, etc.) 

no s’ha documentat cap element inventariable ni d’incloure en aquest apartat.  

 

Ja que el municipi té pocs recursos hidràulics, les fonts i pous han estat sistemàticament 

inventariades, tot i que de ben segur en falten algunes ja perdudes o actualment en mal 

estat de conservació i assecades. 

Font de l’Escopeta 

Font del Cucut 

Font Freda 

Font de la Costa 

Mina de can Reixach 

Font de Can Bailón (terme municipal de Taradell)  

Safareig del Gener: Situat sota un cobert, el qual podem veure a mà dreta, en entrar al 
patí de la casa, té a tocar diversos pots i altre tipus de receptacles que es fan servir per 
treure aigua, i en cap cas dificulten l’accés al safareig. Construït amb pedra, té les parets 
arrebossades. Present un molt bon estat de conservació, fet que ho propicia que encara 
es faci servir per rentar la roba. L’aigua amb què s’alimenta el safareig prové de la mina 
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de la Font Freda. El safareig té una amplada d’1’48m, una llargada de 2,2m i una alçada 
de 75cm. Té 2 piques, que tenen una amplada de 40 cm, però de llargada una mesura 
62cm i l’altre 97cm33. 
 

Tampoc han estat fitxats de forma individual, alguns elements arquitectònics associats a 

les cases com els rellotges de sol, elements arquitectònics decoratius (llindes, motllures, 

festejadors, etc.). Ja que aquells elements arquitectònics identificats s’han inclòs dins la 

fitxa de la casa. 

 

Pedres treballades i altre material constructiu descontextualitzat:  Formen part 

d’aquest grup tots aquells elements arquitectònics que han estat amortitzats o 

descontextualitzats del seu ús primari. Aquest és el cas de material amortitzat en els 

diversos espais agrícoles (pedres per delimitar camps, material d’anivellament de 

camins i passos, etc). 

 

 

                    
         Pas per accedir a un camp, camí del Genís al Coll. Foto: Autor 

                                            
33 DALMAU, A. (2001). 
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4.2.1.3- Jaciments arqueològics 

Tot i que a la Carta Arqueològica de Catalunya no consta cap jaciment arqueològic en el 

municipi, les referències documentals de material arqueològic ens van fer incloure a 

l’inventari diverses zones d’expectativa arqueològica.  

 

Per tant, en aquest apartat no es pot fer referència a cap element no inventariat. 

 

4.2.1.4-Obra civil 

Tot i que l’inventari inclou les estructures civils com ara els ponts, túnels i altres 

construccions públiques del segle XX, cal assenyalar que alguns d’aquests elements han 

estat desestimats:  

Palanca del Marcer: Palanca situada al camí de la font dels Frares, sobre el riu Gurri. 
El ferm o paviment presenta molt bon estat de conservació, tot i que cal assenyalar que 
el pont cimbreja i que en el període 1980-1990 es van reforçar les bandes. Per la banda 
de Vic per accedir-hi s’han de pujar dos graons igual que per Santa Eugènia. No disposa 
de pilars, voreres ni cap sistema d’il·luminació. El pont construit amb formigó armat, té 
una llargada de 17’70 m, una amplada d’1m, i una alçada sobre el riu de 4’3 m. La 
barana de ferro té 1 m d’alçada. Els dos estreps són de formigó armat i la fàbrica és de 
totxo massís. Als marges laterals del paviment hi ha guarda-rodes. El pont fa de partió 
entre els municipis de Vic i Santa Eugènia, si bé actualment es fa servir per anar a 
passejar, es va construir com a camí entre ambdues poblacions. Per a banda de Santa 
Eugènia hi ha totxos massissos que són fonaments d’un antic pont. Pel poble hi passen 
persones que van a caminar entre els dos pobles, per la banda de Santa Eugènia podem 
anar cap a la Font dels Frares, i per la banda de Vic ens adrecem a can Serrahima. Cal 
assenyalar que presenta dificultat d’accés per a bicicletes i altres vehicles petits34. 
 

Carretera de Vic a Taradell: Aquesta pista que passa per Santa Eugènia de Berga va 

ser asfaltada a mitjan del segle XX, tot i que passa per un antic camí ral; a causa de les 

transformacions sofertes, no s’ha inventariat. 

 

Fites i pedres termeneres: tot i que s’han documentat i inclòs diverses fites, aquestes 

no s’han inventariat de forma exhaustiva, al tractar-se d’un element molt freqüent a 

l‘hora de marcar els límits de les propietats. Aquestes generalment son anepígrafes i de 

                                            
34 DALMAU, A. (2001). 
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factura moderna. Aquestes seria interessant localitzar-les, senyalitzar-les i més endavant 

inventariar-les. 

 

4.2.2- PATRIMONI MOBLE 

 

Aquest comprèn elements sobre el patrimoni urbà, objectes i col·leccions. L’escàs 

volum de patrimoni urbà que té Santa Eugènia de Berga fa que s’hagin contemplat 

pràcticament tots els elements urbans, que si no s'han tractat de forma individual han 

estat inclosos en altres fitxes.  

 

Les col·leccions documentades que no tenen fitxa pròpia han estat incloses dins la fitxa 

pertinent del bé immoble. Si s’ha observat material d’interès en alguna casa s’ha 

referenciat a la fitxa. Com a exemple, podem citar la presència d’eines agrícoles 

d’interès etnològic al mas Fontanelles, Roure, o Duran, i emprades com element 

ornamental a la Casanova del Puigsacost o Cal Rei de Fontanelles.  

 

Eines del camp de Ca l'Abel (Abel Parareda i Teixidor). Es troben fotografiades a 

l’Arxiu Fotogràfic de Santa Eugènia. Es tracta d’un lot de material format per un jou per 

bous, un tronc de fusta per posar la pedra d'esmolar, una dalla, un xerrac de paller, un 

volant, esclopet i garrot per lligar garbes. 

 

Segurament alguns particulars tenen objectes específics dignes d'inclusió a l'inventari, 

però aquests no s'han pogut consultar i hauran ser inclosos en futures ampliacions de 

l’inventari. 

                          
Eines agrícoles al mas Duran. Foto: Autor 
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Altres objectes d’incorporació recent al mobiliari urbà del municipi i que cal anomenar. 

Aquest és el cas de la creu del cementiri nou.  
 

                                   
                                         Creu del cementiri nou de Santa Eugènia. Foto: Autor 

 

També s’han inclòs aquells objectes afegits com a mobiliari urbà i que actualment es 

troben descontextualitzats o els habitants de Santa Eugènia en desconeixen el seu 

significat. Aquest és el cas del carreu gravat a la plaça del Pedró. 
 

                                
Placa a la Plaça del Padró. Llegenda esborrada. Recordatori de la Guerra Civil. Foto: Autor 
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4.2.3- PATRIMONI DOCUMENTAL 

 

Segurament molts particulars tenen petits fons documentals sobre el municipi de Santa 

Eugènia de Berga, fons d’imatges i fons bibliogràfics, però només s'han recollit en 

l'inventari aquells als que s'ha pogut tenir accés, considerant que són els més importants.  

 

Arxius del Bisbat de Vic: Formats per l’Arxiu Capitular de Vic, Arxiu de la Mensa 

Episcopal, l’Arxiu de la Cúria Fumada i l’Arxiu de la Vegueria. 

 

Arxiu Municipal de Vic: Santa Eugènia va estar vinculada a Vic del 1385 al 1716 i es 

conserva molta documentació a la secció de Privilegis i també a la de Cartes Enviades i 

Talles. 

 

Arxiu Parroquial de Taradell: En aquest arxiu es conserva molta documentació 

referent a Santa Eugènia, sobretot a partir de 1326. Destaca el Capbreu de la batllia de 

Torroella del 1336 i altres documents referents als límits i afrontaments amb Santa 

Eugènia, especialment les dues limitacions de 1329 i 1744, guardades amb el Capbreu 

del Marquès de Rupit de 1705. 

 

Fons del mas Vivet i Plantalamor: Conservat al Mas Planell de Tona i al mas Ricart. 

 

Arxiu del Casal de Sala-d’Heures: Arxiu familiar, destaca la Carpeta n.5. Patrimonio 

de Fontcuberta i Extracte o Rubrica de fons. També és notable l’arbre de família. 

 

Arxiu de la Catedral de Barcelona: D’on procedeix un interessant document de la 

família Heures del 1901 que es guarda en la secció pergamins 1-4-308. 

 

Arxiu de la Corona d’Aragó: Conjunt de documents que fan referència als senyors del 

castell de Taradell i a la seva jurisdicció. 
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4.2.4- PATRIMONI IMMATERIAL 

 

4.2.4.1- Manifestacions festives 

La major part de les festes tradicionals del municipi de Santa Eugènia de Berga giren 

entorn les festes tradicionals catalanes. Concretament la Festa Major i els Reis que, tot i 

les seves especificitats, són comunes a totes les poblacions i no han estat inventariades 

ja que s'emmarquen en les festivitats comunes celebrades, en major o menor mesura, a 

totes les poblacions, tot i que presenten variacions35: 

Antigament a Santa Eugènia anaven a beneir el terme en processó, a la quan no deixava 

d’anar-hi ni un pagès amb l’aixada al coll com si anessin a treballar. Durant el curs 

cantaven lletanies i altres cants litúrgics i caminaven a ritme de les cantades. I la festa 

dels pagesos celebrada al 15 de maig era molt coneguda. 

 

Les danses al voltant del foc havien estat tradicionals i hom en troba encara abundants 

restes. Totes són a base de ball rodó i gairebé sempre sense cap altra coreografia que 

voltar a l’entorn de la foguera, qui sap si només amb el propòsit d’abrandar-la.  

 

4.2.4.2- Tradició oral  

Són molts els elements culturals que fan referència a fenòmens naturals, a tresors 

amagats, bandolers i bruixes esmentats per la Plana de Vic. Però els més específics per 

la zona de Santa Eugènia de Berga ja han estat inclosos dins l'inventari o en un apartat a 

les fitxes corresponents. 

Amades36 ressenya que a Santa Eugènia de Berga coneixen la flor del Pixallit com a 

l’herba de les mentides i es tractava de saber quantes n’havien dit bufant a la flor. 

Depenent del nombre de volves que se'n desprenia es comptaven les mentides. 

Es ressenya aquí, part de la llegenda del bandoler Serraller i el seu pas per Santa 

Eugènia de Berga: 

El Serraller era un bandoler fill de Balaguer que es deia Joan Ponts i per tenir 

                                            
35 AMADES, J. (1989): Costumari Català. El curs de l’any. Salvat Editors. Barcelona.  

 
36 AMADES, J. (1950). Costumari Català. Vol. III, p. 552, Vol. IV: 1071.  

 97



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

l’ofici de manyà va rebre aquest sobrenom. Va ser causant de molts morts i 
robatoris per tot el territori català durant el segle XVIII. La llegenda diu que un 
dia el Serraller baixava amb la seva quadrilla del cantó de Moià per anar a robar 
al Bolló de Santa Eugènia de Berga, una casa que deien que tenia molt or. 
Resulta que es van confondre i van anar a parar al Bolló de Malla- que era un 
hostal pobre- en comptes del Mas Bolló de Santa Eugènia. De totes maneres van 
aprofitar l’ocasió per menjar i veure tan com van voler abans de continuar el seu 
trajecte. Després jugaren a cartes i l’hostaler es va estranyar de la gran quantitat 
de diners que tenien i va fer anar el seu mosso a Vic a avisar els Mossos 
d’Esquadra. Al veure que el mosso de l’hostal marxava, cosa estranya el 
Serraller es refià i el va deixar marxar. Tota la quadrilla sopava tranquil·lament i 
no s’adonaren que ben aviat els mossos i el somatent envoltaven l’hostal, 
després de deu hores de lluita el Serraller va dir als seus homes que 
s’entresuessin i que l’amaguessin a ell colgat al femer. Quan els mossos es van 
adonar que faltava el Serraller  van entrar i registrar a la casa i el tinent va trobar 
en Serraller entre els fems, tot i que aquest es va resistir, al final el va prendre i 
el va trossejar. Així doncs durant molt temps es va poder veure el cap del 
Serraller penjat en una gàbia al Coll de Malla.  
I així el Serraller va ser pres a l’hostal de Bolló de Malla el 14 de gener de 1775 
junt amb 11 reus més (Andreu Babot de Sant Andreu de Palomar i carreter, 
Josep Badia de Roca d’Albera i jornaler, Isidre Bojons de Castelló de la Plana i 
jornaler, Joan Tarredu de la Conca de Tremp i corder, Josep General d’Amer, 
pagès i contrabandista, Joan Sagarra de Borges d’Urgell i pagès, Salvador 
Romeu dels Cortells i contrabandista, Esteve Badia d’Illa de Roselló que era 
contrabandista i cirurgià, Andreu Plana de Sant Feliu de Lluelles i pagès, 
Andreu, bord de l’hospital de Girona i Domingo Lenxart de Cadeubona i 
cirurgià) tots foren presos pels Mossos d’Esquadra de Vic. Com a cap de 
quadrilla, el Serraller estava dotat viu en 800 lliures i mort en 400 lliures. Els 
Mossos d’Esquadra amb el caporal Jaume Figueres com a cap, els varen portar a 
Barcelona on els jutjaren. Foren condemnats a la forca i a ser esquarterats, 
acusats de nombrosos actes criminals. Sembla que l’únic bandoler que va morir 
durant la lluita a l’hostal del Bolló fou Andreu el bord de l’hospital de Girona37. 

 
També recullen diverses llegendes l’amistat que tenia el bandoler Perot Rocaguinarda 
amb alguns habitants de Santa Eugènia de Berga, com era cas dels pagesos mas 

                                            
37 ROVIRÓ, X. (2000). 100 llegendes de la Plana de Vic. Ed. Farell: 76-77. 
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Català38. Perot Rocaguinarda va néixer a Oristà a finals del 1582, i des de ben jove es va 
veure implicat en lluites entre senyors del bàndol nyerro, amb en Carles de Vilademany 
com a cap, i del bàndol cadell amb el bisbe de Vic Francesc Robuster anomenat pels 
seus enemics com «el cadell gros». Com a bandoler; com a cap militar; com a 
negociador; com a pertorbador social va ser ressenyat per Cervantes, el rector de 
Vallfogona, mossèn Cinto Verdaguer, Soler i Terol i, sobretot recordat per l’imaginari 
popular que va mantenir les seves gestes i proeses. 
 

4.2.4.3- Tècniques artesanals 

A part de la tècnica artesanal inclosa a l’inventari no s'ha documentat al terme de Santa 

Eugènia de Berga cap altra tècnica artesanal específica, ni cap més manifestació de caire 

estrictament local. Tot i que en el municipi hi són presents la majoria de tècniques 

artesanals de tradició catalana destaca l’existència d’un cisteller en actiu fins a la segona 

meitat del segle XX i que tenia un cert renom a tota la comarca. 

 

4.2.4.4- Música i dansa  

Aquest camp no s'ha pogut incloure a l'inventari del patrimoni local de Santa Eugènia 

de Berga, per manca de treballs. Tot i que el municipi si que gaudeix d’un gran 

associacionisme amb grups dedicats a les manifestacions musicals com la Colla de 

Grallers “els grallers de la nau”. 

Recentment els geganters tenen un ball pels gegants Eugènia i Berga, la informació 

referent a aquest ball s’ha inclòs a la fitxa dels gegants. 

 

 

4.2.5- PATRIMONI NATURAL 

 

4.2.5.1- Zones d’interès natural 

El terme de Santa Eugènia compta amb nombrosos espais naturals, per tant, només hem 

fitxat específicament aquells que contemplen paisatges naturals concrets com els llocs 
                                            
38 ROVIRÓ, X. (2006). Perot Rocaguinarda. Cap de bandolers. Ed. Farell. 
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d'interès paisatgístic, les fonts i el seu entorn. També s’han tingut en compte aquells 

espais que tenen un significat per la gent del municipi ja sigui aquest històric o 

etnològic. 

 

4.2.5.2- Espècimens botànics singulars 

El municipi no gaudeix de cap espècimen botànic declarat com a singular i protegit. És 

necessari que aquest apartat sigui completat i que es realitzi un estudi exhaustiu del 

medi natural de Santa Eugènia i els espècimens de l’entorn més immediat.  

 

  

 100



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

AA.DD. (1955). “Va ser restaurada l’església de Santa Eugènia de Berga” a Destino n. 
984, 08.10.1955. 
AA.DD. (1979). Els Castells Catalanas. Vol IV. Dalmau ed. Barcelona: 964-976, 1040, 

1042-1043, 1050-1052. 

AA.DD. (1989). Calendari de festes de Catalunya. Andorra i la franja. Fundació 

Serveis de cultura popular. Barcelona. Altafulla. 

AA.DD. (1991). “Osona II”. Catalunya Romànica. Ed. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 

III. 

AA.DD. (1991). “Museu Episcopal de Vic i Museu Diocesà de Solsona”. Catalunya 

Romànica. Ed. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. XXII. 

AA.DD. (1986). “Santa Eugènia de Berga”. A Osona II, Catalunya Romànica vol. III. 

Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 543-553. 

AA.DD. (1998). “Visió de síntesis, restauracions i noves troballes. Bibliografia i índexs 

generals”. Catalunya Romànica. Ed. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. XXVII. 

AA.DD. (1999). “Osona”. Guies comarcals. Catalunya Romànica. Enciclopèdia 

Catalana. Barcelona. 

AA.DD. (2000). La història arrelada al territori. Homenatge a Antoni Pladevall i Font. 

Centre d'Estudis Socials Osona. Vic. 

AADD. (2000). Segimon Malats i Codina. Fill il·lustre de Santa Eugènia de Berga. 
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Ed. Bonet. Ripoll. 
AADD. (2003). Informe Social del municipi de Santa Eugènia de Berga. Observatori 

dels serveis socials: informes municipals. Àrea de Benestar Social. Diputació de 

Barcelona. 

AADD. (2005). La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració. Arquitectura 

Tradicional. Ed. El Brau. 

ADD. (2005 i 2006): Full Informatiu Municipal. Edició trimestral. Ajuntament de Santa 

Eugènia de Berga. (diversos). 

AADD. (varis). Departament de Benestar Social. Cens de persones amb disminució. 
Actualització anual. 

 101



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

AADD. (varis). Institut Nacional d’Estadística. Dades d’immigració procedents de 
l’actualització anual dels padrons municipals. 

ABADAL, R. (1954). La Plana de Vich en els segles VIII i IX 717-886. Vic. 

AMADES, J. (1950). Costumari Català. Vol. III. Barcelona.  

AMADES, J. (1950). Costumari Català. Vol. IV. Barcelona.  

AMADES, J. (1950). Costumari Català. Vol. V. Barcelona.  

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA (2000). Plànol d'informació 

municipal. Santa Eugènia de Berga. Vic. SR Associats. 

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA (2004). QUIM. Quaderns d’Informació 

Municipal. N. 5. 

BARRACHINA, J. (2003). “Lipsanoteca de Santa Eugènia de Berga”. a AADD. (2003). 

Guia de les col·leccions. Museu Episcopal de Vic: 252. 

BATALLER, J.R. (1928). “Esquema geològic de la Plana de Vic” a GONÇAL DE 

REPARAZ La Plana de Vic. Ed. Barcino. (Enciclopèdia Catalunya, 8-9; Secció de 

Geografia, III-IV); Barcelona: 27. 

BOLÒS, O. (1959). El paisatge vegetal de dues comarques naturals: la Selva i la Plana 
de Vic. I.E.C. Barcelona. 
BOLÒS, J.; MORAN, J. (1994). Repertori d’Antropònims Catalans. Institut d’Estudis 
Catalanas. Barcelona. 
BOLÒS, J.; HURTADO, V. (2001). Atlas del Comtat d’Osona. Rafael Dalmau ed. 
Barcelona. 

BUSQUETS, P. (1979). Geologia d’Osona. Eumo ed. Barcelona. 

BUSQUETS, P.; DOMÍNGUEZ, A.; VILAPLANA, M. (1979). Geologia d'Osona. Vic: 
Escola Universitària de Mestres d’Osona. 

CALVO, L. (1990). Catàleg de materials etnogràfics de l’arxiu d’Etnografia i Folklore 

de Catalunya. Centre d’Investigacions Científiques de Catalunya. Barcelona. 

CAMPMANY, A. (1978-1982). Calendari de llegendes costums i festes tradicionals 

catalanes. Barcelona. Ed. Laia. 

CAMPS, J. (1959). La masia catalana. Barcelona. 

CARBONELL, E. (1975). L’art romànic a Catalunya. Segle XII. Edicions 62. 

Barcelona: 20-21. 

 102

http://www.iecat.net/institucio/societats/SCGeografia/Scg7/Scg71R/S71R0013.htm
http://www.iecat.net/institucio/societats/SCGeografia/Scg7/Scg71R/S71R0013.htm


___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

CARDONA, E.; MATAS, M. T. (1981). “Evolució al llarg dels temps a tres esglésies 

de la comarca d'Osona: transformacions i analogies”. A Lambard: Estudis d'Art 

Medieval Barcelona (1981-1983). Barcelona: 165-169 

CARRERAS CANDI, F. (1895). Lo cabdill vigatà Bernat Guillem d’Altarriba. Jocs 

Florals. Barcelona:33-38. 

CARRERAS CANDI, F. (1918). “La Casa forta de la Espinzella en les Guilleries” a 

BCEV VIII n. 28:33-38. 

CASAS, C.; NINOT, J. M. (1995). Estudi fitocenològic de les pastures de la Plana de 

Vic. II: comunitats terofítiques (Thero-Brachypodietea) i síntesi. Butlletí de la Institució 

Catalana d'Història Natural n. 63. Barcelona: 27-50. 

CATALÀ, P. (1973). Els Castells Catalans. Vol. IV. Rafael Dalmau ed. Barcelona: 

1040-1043. 

COLOM, F. (1834). Memorial ajustado del pleito, que sigue el cabildo de canonigos de 

la Santa Iglesia de Vich contra D. Jaime Font sobre el dominio directo del manso Mata 

y privilegio de deberse ó no pagar Laudemio por traspasos lucrativos en el territorio de 

la ciudad de Vich y parroquias de Santa Eugenia de Berga y Santa Maria de Vilalleons, 

en la Real Audiencia de Barcelona y Sala Primera Civil que preside el Noble Señor D. 

Miguel de Castells y Foxa Francisco de Paula Colom, José Pich, Ignacio Teixidor 

Barcelona Impr. J. Francisco Piferrer. 

COLLEL, J. (1955). Missa Nova de Santa a Santa Eugènia de Berga. Diòcesi de Vic. 

Vic. 

COROMINES, J. (1989-1997). Onomasticon Cataloniae. Curial Edicions Catalanes. 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

DALMAU, A. (2001). Inventari d’elements patrimonials del Municipi de Santa Eugènia 

de Berga. Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit. 

DALMAU, A. (2003). Santa Eugènia de Berga. Un poble per descobrir. Ajuntament de 

Santa Eugènia de Berga. 

FLUVIÀ, A. (1989). Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya. Enciclopèdia 

Catalana. Barcelona. 

FONTSERÈ, E. (1937). L'anomalia tèrmica de la Plana de Vic. Mem. Serv. Meteor. de 
Catalunya, I, Barcelona, 40 p. 

 103



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

GAVÍN, J.M. (1990). Osona. Inventari d'Esglésies. Arxiu Gavín. Vol. 15. Barcelona. 

GONZAL DE REPARAZ (fill) (1930). “la Plaine de Vic, étude d’une region naturelle 

de Catalogne” a Annales de Géographie” Paris. 

GONZAL DE REPARAZ (fill) (1982). La Plana de Vic. L’entorn.Ed. Eumo. Vic. 

GONZÁLEZ, A.; ISERN, J. (1985). 32 Monuments catalans. Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona, pàg. 64 i ss. 

GRACIA, E. (1989). Estructura agrària de la Plana de Vic al segle XIV. Fundació 

Salvador Vives i Casajuana. Barcelona. 

GRUP DE DEFENSA DEL TER. (2005). Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. Ed. 

Eumo. Vic. 

GUDIOL, J. (1910). “Excursió a Santa Eugènia de Berga” a Gazeta Montanyesa n. 518. 

Vic. 

GUDIOL, J. (1910). “Excursió a Sala d’Heures” a Gazeta Montanyesa n. 506. Vic. 

GUDIOL, J. (1911). “La torre de Sala d’Heures” a Anuari 1909-1910. Any III. Institut 

Estudis Catalans. Barcelona. 

GUDIOL, J. (1896-1929). Discursos i Parlaments, excursions i viatges, política i 

polèmica. Conté textos mecanografiats i retalls d'articles apareguts a la premsa vigatana: 

Gazeta de Vich, Butlletí del Cent. Gazeta Montanyesa i Gazeta Vigatana. Vic. 

HURTADO, V.; MESTRE, J.; MISERACHS, T. (1995). Atles Històric de Catalunya. 

Edicions 62. Barcelona. 

IDESCAT. Institut d’Estadística de Catalunya. Dades derivades del padró 1996 i 

actualitzat del cens del 2001. 

JUNYENT, E. (1933). “Notes històriques de Vic. Unió de Vilalleons i Santa Eugènia de 

Berga” a Gaceta de Vich n.4.160, 28 febrer de 1933. 

JUNYENT, E. (1933). “Notes històriques de vic. Qüestions amb el senyor de Taradell” 

a Gaceta de Vich n.4.166, 14 març de 1933. 

JUNYENT, E. (1945-1952). Itinerario histórico de las parroquias del Obispado de Vich. 

Separata del publicado en ha Hoja Parroquial n.12. Vic. 

JUNYENT, E. (1955-1957). “La restauración de la iglésia de Santa Eugenia de Berga” a 

Ausa n. II. Vic: 520-523. 

 104

http://gw22-vtls.diba.es/cgi-bin/fhl/chameleon?search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2006080913070514597&skin=fhl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ca&itemu1=2009&scant1=santa%20eug%c3%a8nia%20de%20berga&scanu1=21&u1=2009&t1=Vic%201896-1929&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

JUNYENT, E. (1957). Diplomatari de Sant Bernat Calvó. Abat de Santes Creus, bisbe 

de Vic. Reus. Pàssim. 

JUNYENT, E. (1969). Jurisdiccions i privilegis de la Ciutat de Vic. Monografies 

Patronat d’Estudis Osonencs. Vic.  

JUNYENT, E. (1971). "El sello inédito del conde Bernat Tallaferro". A Destino n.1772 
(18 setembre 1971). Barcelona: 19. 

JUNYENT, E. (1980). Cataluña/1. Ediciones Encuentro. Madrid: 276. 

JUNYENT, E. (1980). Diplomatari de la Catedral de Vic. Segles IX-X. Vic. 

JUNYENT, E. (1985). “L’Església de Santa Eugènia” a Missa Nova. Santa Eugènia de 

Berga, Vic: 520-523. 

JUNYENT, E. (1987). Monuments romànics d'Osona. Patronat d'Estudis Ausonencs. 
Osona a la Butxaca, núm. 10. Vic. 

JUNYENT, E. (2001). Estudis d'història i art (segles IX-XX). Patronat d'Estudis 
Osonencs. Vic. 

LACUESTA, R. (1995). La restauració monumental del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Tesis doctoral. Inèdita. 

MADOZ, P. (1985).”Articles sobre el Principat de Catalunya” a Diccionario 

geografico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Ed. Curial: 

353. 

MAS, B. (1921). “Els costums nadalencs a l’antigor”. Catalunya Social, núm. 445. 

Barcelona. 

MEMORIES MUNICIPALS. Actualització anual. Ajuntament de Santa Eugènia. 

MIÑANO, S. (1926). Diccionario geográfico estadístico de España y Portugal 

dedicado al rey nuestro señor por el Dr. Sebastián de Miñano. Imprenta de Pierart-

Peralta. Madrid. Vol II. 

MOLAS, M.D. (1982). Els ausetans i la ciutat d’Ausa. Col·lecció Osona a la Butxaca n. 

4. Patronat d’Estudis Osonencs. Vic. 

MOLIST, M.; OLLICH, I.; ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J. (1984). Història 

d’Osona. Ed. Eumo. 

MONCADA, J.L. (?). Episcopologis de Vic. Biblioteca Històrica de la Diòcesis de Vic. 

 105



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

Vol I. Plec. 292. 

MORGADAS, J. (1893). Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de 

Vich. Vic. 

NADAL, F.; URTEAGA, l.; MURO, J.I. (2006). El territori dels Geòmetres. 

Cartografia parcel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895). 

Diputació de Barcelona. 

NEGRE, P. (1949). “La villa de Torroella de Montgrí y sus primitivos senyores” a 

Anales Int. Estudis Gerundenses IV. Girona: 78-128. 

OLIVAR, A. (indet.). Sobre Ermemir Quintilià i un fragment de Sacramentari de Santa 

Eugènia de Berga. p. 91-99 : il. 

ORDEIG, R. (1982). “Villae, viae i stratae d’Osona, testimonis de l’antiguitat a l’època 

medieval” a Ausa, X n. 102-104. Vic: 387-400. 

ORDEIG, R. (1993-1994). Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII) 

vol.I. Vic. 

ORDEIG, R. (1996). Hores de recolliment diari íntim dels darrers mesos de la guerra 

(febrer - desembre 1938) Ramon Masnou i Boixeda. Patronat d’Estudis Osonencs. Vic. 

PLADEVALL, A. (1953). “Parròquia de Santa Eugènia de Berga” a Ausa vol. I. 

Vic:436-443. 

PLADEVALL, A. (1955). Algunes coses del temps passat. Missa Nova a Santa Eugènia 

de Berga. Santa Eugènia de Berga: 16-28. 

PLADEVALL, A. (1970). “Un judici de Déu a Santa Eugènia o un pagès que no es vol 

escaldar”. A Revista de Taradell n. 266. novembre de 1970. 

PLADEVALL, A. (1972). El Comtat d’Osona a mig segle XIV. Barcelona: 34 i 42. 

PLADEVALL, A. (1974). “Sant Joan de Sala d’Heures”. Full Diocesà n.3274. Vic. 13 

gener de 1974. 

PLADEVALL, A. (1981). “Santa Eugènia de Berga”. Gran Geografia Comarcal de 

Catalunya. Osona i Ripollès. Vol. 1. Enciclopèdia Catalana. Barcelona: 115-117. 

PLADEVALL, A. (1989). “Un lot vigatà de documents sobre Sant Pere de Rodes” a 

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 22. Figueres: 241-257. 

PLADEVALL, A. (1993). Onzè Centenari 893- 1993 Taradell castell de Can Boix o de 

 106



___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

Taradell. Ajuntament de Taradell. 

PLADEVALL, A. (1995). Taradell. Passat i present d’un terme i vila d’Osona. Dels 

orígens a finals del segle XVIII. Ajuntament de Taradell. Ed. Eumo. 

PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d’un vell poble 

osonenc. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Ed. Eumo. Vic. 

PUIG I CADAFALCH, J.; FALGUERA, A.; GODAY, J. (1911). L’arquitectura 

romànica a Catalunya vol. II. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: 269-270. 

PUIG I CADAFALCH, J.; FALGUERA, A.; GODAY, J. (1911). L’arquitectura 

romànica a Catalunya vol. III. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona: 12-14. 

REGUANT, S. (1967). El Eoceno marino de Vic (Barcelona). Mem. Inst. Geol. Min. 
Esp., vol LXVIII, 135 p.  

REGUANT, S.; BUSQUETS, P.; VILAPLANA, M. (1986). Geologia de la plana de 
Vic. Patronat d'Estudis Ausonencs. Col. Osona a la Butxaca, núm. 9. 

RIPOLL, J. (1818). “Jesús Maria Cum Beato Francisco et Sancta Eugenia”. Relació de 

la pesta de 1580. Vic: Ignasi Valls. 

RIU, M. (1982). “El paper dels castra en la redistribució de l’hàbitat al comtat 

d’Osona” a Ausa X, n.102-104. Patronat d’Estudis Ausonencs. Vic: 401-409. 

ROVIRÓ, X. (2000). 100 llegendes de la Plana de Vic. Ed. Farell. 

ROVIRÓ, X. (2006). Perot Rocaguinarda. Cap de bandolers. Ed. Farell. 

SERVEI HERMES. Diputació de Barcelona. Atur registrat. Actualització trimestral. 

SOLÀ, F. (1935). Nostra Senyora de Puiglagulla. Monografia històrica. Segona 

Edifició. Vic: 20-32. 

SOLER, L. M. (1909). Perot Roca Guinarda. Manresa. 

VAZQUEZ, F. (2004). La repressió franquista a l’àmbit local. Santa Eugènia de Berga 

(1939-1945). Ajuntament de Santa Eugènia, inèdit. 

VICENS VIVES, J. (1945). Historia de los Remensas en el siglo XV. Barcelona. 

WHITEHILL, W.M. (1973). L’art romànic a Catalunya. Segle XI. Edicions 62. 

Barcelona: 48. 

MCSC (Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya). http://creaf.uab.es

 107

http://creaf.uab.es/


___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

http://www.abev.net

http://www.idescat.net

http://aj.santaeugenia.net

http://www.diba.es/opc/arxius.asp

http://www.arxiuosona.org

http://www.diba.es/opc/vic/projectevic.asp

 

 108

http://www.abev.net/
http://www.idescat.net/
http://aj.santaeugenia.net/
http://www.diba.es/opc/arxius.asp
http://www.arxiuosona.org/
http://www.diba.es/opc/vic/projectevic.asp


___________________________ Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Cultural. 

 

ANNEX I 

 

Breu cronologia de la Història del municipi39

893: El terme de Sta. Eugènia forma part de la demarcació del castell de Taradell  
915: Primera menció documental a la vila rural de Berga  
917: Primer esment documental de la parròquia de Santa Eugènia  
1173: Consagració de l’església parroquial  
1385: Els santaeugeniencs compren la seva jurisdicció al senyor de Taradell i s’uneixen a la corona reial, 

i a la ciutat de Vic en qualitat de carrer  
1472: Durant la Guerra dels Remences se signà la capitulació de la ciutat de Vic al mas Plantalamor, 

adscrit a Santa Eugènia  
1568: Diego Hurtado de Mendoza y de la Cierva, capità general de Catalunya, manifesta que les 

parròquies de Santa Eugènia i de Vilalleons, com a carrers de Vic, estaven obligades a pagar els impostos 

que els exigia el Consell Municipal de Vic  
1589: Els santaeugeniencs marxen en processó a Sant Tomàs de Riudeperes per demanar que Déu els 

alliberés de la pesta  
1686: El bisbe de Vic, Antoni Pasqual, visita Santa Eugènia i en un informe manifesta que el municipi 

l’integraven 48 cases juntes i 16 de separades  
1718: Santa Eugènia tenia 204 habitants  
1823: Santa Eugènia es separà de Vilalleons i passà a constituir un municipi independent  
1878: Les parròquies de Santa Eugènia, Taradell, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta van al santuari de 

Puiglagulla a pregar perquè plogués  
1884: El bisbe de Vic Josep Morgades visita Santa Eugènia.  
1892: Es produeix una forta tempesta sobre la població que provoca els desbordament de torrents, 

importants pèrdues a l’agricultura, la desaparició de palanques, recs i arbredes, i destrosses en els camins  
1923: L’enllumenat elèctric arriba a Santa Eugènia  
1925: L’ajuntament nomenà els reis d’Espanya, Alfons XIII i Victòria Eugènia, alcalde i alcaldessa 

honoraris de Santa Eugènia  
1930-1934: Construcció del nou casal de Sala-d’Heures  
1931: L’església parroquial és declarada Monument Historicoartístic Nacional  
1936: Diverses persones de Santa Eugènia adscrites a agrupacions sindicals i partits polítics d’esquerres 

es traslladen a Barcelona per dipositar una corona davant el cos del milicià republicà, Bonaventura 

                                            
39 Pàgina web municipal. http://aj.santaeugenia.net i actualització autora. 
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Durruti  
1937: Nova fixació de límits entre Santa Eugènia de Berga i Taradell  
1937: El poble passa a denominar-se Berga del Castell  
1937: Esfondrament de la torre del casal de Sala-d’Heures  
1947: A petició dels santaeugeniencs, la Festa Major es trasllada al primer diumenge de setembre, en 

comptes de finals de mes  
1955: S’inicià la restauració de l’església parroquial, i es construeix un temple nou al costat per mantenir 

el culte. Aquest edifici entrà en funcionament el desembre del 1960  
1960: Tancament de l’escola privada de noies situada al convent de les Germanes Domíniques de 

l’Anunciata  
1983: S’inaugura l’escola pública Jacint Verdaguer  
1985: S’inaugura el Casal d’Avis  
1987: S’inaugura l’Àrea Bàsica de Salut  
1991: Una part del municipi de Taradell passà a integrar el municipi de Santa Eugènia i construcció de la 

Llar d’Infants 

1995: Inauguració de l’edifici nou de l’Ajuntament  
1997: Llibre de Mn. Pladevall de Santa Eugènia de Berga. Història i vida d’un vell poble osonenc 

1998: Obertura del camp de futbol 

1999: Portes obertes del Centre d’Asistència Primària 
2000: Homenatge a Segimon Malats i Codina, fill il·lustre de Santa Eugènia de Berga 

2003: Inauguració de la primera fase del pavelló poliesportiu 

2007: Inauguració de la segona fase del pavelló poliesportiu 
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