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1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cul tural (OPC) de la Diputació de B arcelona és un servei especialitzat 
en la coop eració i p romoció del patri moni cultural local. Dins del seu Prog rama d’Interpretació 
del Patrimo ni Cultural, l’OPC promo u l’elabo ració de Map es del patrim oni cultu ral, a mb 
col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius: 

 Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi. 

 Valorització dels elements reconeguts. 

 Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació. 

 Planificació de les accions de rendibilització social i cultural. 

Sant Vicenç de Torelló va  se r objecte del p rimer Inventari del Patrimoni Cultural (actualment 
anomenat Mapa del Patri moni Cultu ral) realitzat per l’Oficina del Patrimoni Cul tural. Va se r a 
l’any 199 7 i  el seu a utor fou Anto ni Rod ríguez Fernández. Tenint e n co mpte el s ca nvis 
metodològics i tecnolò gics apli cats e n els d arrers any s, actu alment s’ ha fet una revi sió i 
actualització d’aquell treball.  

Aquesta m emòria tè cnica en refle cteix el resu ltat. L’estudi ha estat en carregat a l’emp resa 
ANTEQUEM, S.L. La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret Blackburn, entre 
els mesos de novembre de 2010 i abril de 2011. 

 

La colònia Borgonyà 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest tre ball no s’hau ria pogut realit zar se nse l’inestimable aju t d’un seg uit de person es i  
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col·laboració. En primer lloc volem agrair la 
col·laboració dels tè cnics de l’Ajunta ment de Sa nt V icenç p el seu i nterès i les g estions 
facilitades. Però volem f er-ho d’una manera m olt específica al pe rsonal dels diferents 
departaments con sultats, especialment de la regidora de Cultu ra Elisabeth Oró, la tècnica 
Meritxell Torrents, la Glòria Pons i a l’arxiver Jordi Vilamala. 

Quan hem necessitat fer una con sulta en un arxiu,  biblioteca, muse u o ce ntre oficial o p rivat, 
ens hem trobat una sèri e de pe rsones que ens han atès molt p rofessionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes pels seus tècnics, especialment al personal de l’Arxiu Comarcal d’Osona 
i de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Núria Peiris de l’Arxiu Mas, en Rafel Ginebra de l’ Arxiu 
Episcopal de Vic, en Josep Sansalvador de l’A rxiu Gavín, la Lídia  Traveria del Consorci Alba-
Ter, en Pere Casas del Museu Industrial del Ter, l’Anna Homs del Museu Episcopal de Vic, en 
Gerard Ve rdaguer del M useu de la T orneria i en Guillem Me rcadal de la secció d’Inven tari 
Artístic del Bisbat de Vic.    

El nostre agraïment també és per totes les persones (propietaris, masovers i llogaters) que ens 
han o bert amablement l es p ortes d e ca sa seva: Josep Puj ol i  Cam prodon, Joa n Roqu et i 
Tejeiro, Núria  Pujol i Rosa Sánchez (Associació de  Veïns de Borgonyà), Amics de Vila-seca 
cultural, mossèn Josep Sala, Xavier Viver i totes aquelles persones que hàgim pogut oblidar.  

 

 
El riu Ter al seu pas per Sant Vicenç de Torelló 
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3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

El municipi d e Sant Vicen ç de To relló està situat a la com arca d’Osona, amb una extensió de 
de 6,6 km2. Limita amb els municipis d’Orís a mestral, Sant Pere de Torelló a gregal i Torelló a 
migdia, entre els quals es fica com un tascó. Junt amb Sant Pe re i To relló, conformen la Vall 
del Ge s, una  vall de la comarca d’ Osona on conflueixen el ri u Ges i Te r, pre sidits per la  
Serralada de Bellmunt. El poble de Sa nt Vicenç s’estén sota un petit puig pre sidit pel Ca stell 
dels Torelló, el terme del qual agrupava les tres parròquies de la Vall del Ges. 

A nivell geològic, al muni cipi està constituït per les margu es, que es con centren a la pa rt de  
tramuntana del terme e n forma de petits turons abruptes on no hi  creix veg etació, constituïnt 
així el paisatge típic osonenc. La cota més alta del municipi la t robem al nord de la  carena del 
Castell, en el puig de les Tres Batlles (805 m), coincidint amb el límit del terme, seguit del Turó 
del Castell (781 m). Aquesta carena limita amb les àmplies zones de conreu de la part sud, on 
s’hi van desenvolupar els nuclis de població. 

 

 
La carena del Castell 

 

El territori es configura entorn el riu Ges i el Ter, que conflueixen en terme de Torelló. El riu Ges 
neix a Vidrà  (al Ripoll ès), travessa la serra de Be llmunt i transcorre e ntre Sant Pere, Sant 
Vicenç i Torelló, on desemboca al riu Ter. El riu Ter és el segon riu més llarg de Catalunya, neix 
a Ulldete r (Ripollè s) i de semboca al m ar a Torro ella de Montg rí (Baix Empordà). El tram de 
Sant Vicenç de Torrelló correspon al curs mig del riu i transcorre pel sector de ponent del terme 
municipal, fent de pa rtió amb el terme d'Orís. Tots dos cursos fluvials han estat aprofitats des 
d'antic, ta nt per a l'a gricultura com per la in dústria, ja qu e s'hi documenten diversos moli ns, 
rescloses i, en el cas del Ter, colònies industrials. 

El clima de Sant Vicen ç és de tipu s mediterrani  continental, que es ca racteritza pels hive rns 
freds amb gl açades habit uals i e stius secs i càlid s. El règim plu viomètric e s concentra a l a 
primavera i l a tardor, essent prà cticament nul a l’estiu. La boira és un fen òmen freqüent a  la  
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part sud del terme, especialment a la zona propera als rius Ges i Ter, com és habitual en tota la 
Plana de Vic. 

La població vegetal del municipi està definida per un bosc eminentment de tipus medite rrani, 
constituït pel pi roig, al zina i rou re, amb sotabosc de matollar de farigola, berbelló i ga rriga. A 
l’àrea dels rius Ges i Ter s’hi manté la vegetació de ribera, amb presència de pollancres, verns, 
freixes, salzes i plàtans. A la part sud d el terme s’hi manté el conreu de secà, eminentment de 
cereals, que s’ha vist reduït pel creixement urbà i l’expansió de les urbanitzacions. 

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, l’indret de Sant Vicenç estava ocupat per un petit n ucli de població 
format a l’e ntorn de l’antiga sagrera de l’església de Sant Vicen ç, a mé s de diverses masies 
disseminades que ve rtebraven el territori. En el  fogatge de l’any 1553, veiem que Sant Vi cenç 
contava dotze focs. Tot i  que encara no podem parlar de grans propietats agrícoles, sí que n’hi 
ha q ue va n adquirir mé s importància al llarg d el t emps, com són el s m asos Viver, Am alric, 
Vilardell, el Jolis i el Mas Andreu.   

El nucli de Sant Vicenç no va començar a constituir-se fins a principi del segle XVIII, coincidint 
amb un augment demogràfic i l’exce dent de la p roducció agrícola. En aque st moment e s van 
començar a formar el s primers ca rrers de cases a tramuntana d e l’espai d e la sag rera. La  
tipologia con structiva e ra de cases d’obra po pular entre mitge res, a mb portals de pedra i 
obertures de carejada i façanes arrebossades. També al segle XVIII va créixer el petit veïnat de 
Serrallonga a garbí del primer, constituït per una filera de cases entre mitgeres de les mateixes 
característiques que els que s’estaven fent al nucli principal. 

El creixement més significatiu que va tenir la població va produir-se a partir de la segona meitat 
del segle XIX, en m otiu de l’establiment de dues colònies industrials a la vora del riu Ter. La 
contractació de mà d’obra, la major part procedent de poblacions veïnes, va suposar un notable 
augment demogràfic, arribant a triplicar la que hi havia anteriorment. Aquests nuclis incipients 
s’anirien consolidant fins al segle XX, quan van assolir el màxim històric de la població.   

 

Evolució de la població de Sant Vicenç de Torelló des de 1717
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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Fins a finals de la dècada de 1960 el nombre d’habitants va créixer de forma exponencial, però 
la crisi del sector tèxtil va significar que en aquest moment la població comencés un retrocés. 
L’increment de la p oblació la da rrera dècada s’explica p el creix ement u rbà dels nuclis i les 
urbanitzacions. 

Per sectors de població, les estadístiques de l’any 2007 reflecteixen una dinàmica similar a la 
societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 35 i el s 49 
anys, ment re que el s ad olescents (1 5 a 19 any s) i  els maj ors de 85 a nys són els m enys 
nombrosos. En els d arrers anys s’ha observat un augment de l a natalitat i d e l’esperança de 
vida.  

 

 
 
Font: Ajuntament de Sant Vicenç 

 

La major part d’habitants de Sant Vi cenç de Torelló es troben distribuïts entre el nucli de Sant 
Vicenç, de Borgo nyà i de  Vila-se ca. E n els da rrers anys, entre Vila-seca i el nucli de Sa nt 
Vicenç s’hi ha construït una urbanització anomenada Serra d’en Jolis per un mas que hi havia 
que va ser enderrocat.   

 

 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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El creixem ent exponen cial de la pobl ació e n el  d arrer segle s’explica, co m hem dit, per 
l’establiment de colò nies indu strials tèxtils. Aquesta activitat va ser el motor e conòmic d e la 
població, tot i que la cri si del se ctor de l’any 1960 va supo sar la decadè ncia d’aquest model. 
Tanmateix, sembla qu e e n els da rrers anys s’ ha consolidat, a mb la impla ntació d e no ves 
indústries a les antigues fàbriques i a la presència d’un gran escorxador a la població. L’activitat 
agrícola és present al municipi, tot i qu e està en greu regressió, com està p assant a bona p art 
del territori català. En canvi, el secto r serveis ha crescut significativament en els darrers anys, 
arribant a constituir el segon sector econòmic on hi ha mé s població ocupada, després de la 
indústria.  

Sant Vicenç de Torelló és una població força ben comunicada a nivell terrestre. En la seva àrea 
d’influència h i ha un a xarxa viària imp ortant, la C-17, que comunica la capital catala na, el 
Vallès, Osona i el Ripollès. A nivell lo cal, el municipi està comunicat amb Torelló i Sant Pe re a 
través de la carretera BV-5224, a mé s de la ca rretera BV-5626 que comunica Borgonyà, Vila-
seca i Torelló. A nivell de transport públic, Sant Vicenç disposa de servei de ferrocarril, tot i que 
està situat a  Borg onyà. Tanmateix, h i ha u n a utobús de líni a que recorre el traj ecte que 
connecta els nuclis urbans amb les poblacions de la rodalia.  

3.3. Síntesi històrica 

La presència humana al municipi de Sant Vicenç es documenta des de l’èp oca prehistòrica, a 
través de dues destrals polides que es van localitzar en una àrea indeterminada del terme, que 
es con serven al Muse u Episcopal d e Vic. Tota aque sta zo na també es cara cteritza p er 
l’abundant presència de reste s fòssils procedents de les dive rses formacions geològiques que 
conformen el municipi, especialment a l’entorn de la carena del Castell.  

Per la zona de Sant Vicenç, els primers indicis de poblament els trobem a l’entorn de l’església 
parroquial, on l’any 1983 es va localitzar una necròpolis d’inhumació excavada a les ma rgues, 
datable entre els se gles IX i X. Sobre  aquesta base, durant el segle XI s’hi va con struir una 
petita església, que va substituir-se per una de nova uns anys més tard. El temple ro mànic va 
ser ampliat per la part de l’absis i s’hi va afegir un magnífic campanar cloquer a finals del segle 
XI. En aque st moment, al voltant de l’e sglésia s’hi devia formar la sagrera, constituïnt així un 
primer nucli de població. En un p ergamí de l’any 1 269 ja hi consta que un tal Guillem Vila  de 
Biscarons estableix a Pere Sabater una casa a la sagrera1. 

Aquest primer assentament rural, es trobava dins el terme del castell dels Torelló, documentat  
des de l’any 881, quan Servusdei i Fredegona venen a l’arxiprest Gotmar les terres situades a 
l’apèndix del castell de Torelló. La jurisdicció del castell comprenia les parròquies de Sant Feliu 
(Torelló), Sant Pere i Sant Vicenç, que coincideixen en bona mesura amb els límits actuals de 
les poblacions. El ca stell no s’e smenta de nou fi ns a l’any 937, en què el compte Sunyer de  
Barcelona dóna al monestir de Ridaura uns alous del castell de Torelló, a l a vila de Cervià. El 
senyor del castell, el com te Ramon Berenguer III, va  donar-lo al  compte Bernat III de Besalú 
com a dot de la seva filla Ximena Roderic. Tot i així, més endavant va tornar a mans del comtat 
de Barcelona, per falta de descendència. Des del segle XII, c onsten com a castlans del castell 
els Torelló, fins que l’any 1280 la p ubilla Simona de Torelló es casa amb Berenguer d’Orís. La 
família Orís va mantenir la castlania de forma intermitent almenys fins a mitjans del segle XV, ja 
que durant la primera meitat del segle XIV ho van ser els Dosrius.  

                                                      

 

1 SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina. 
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La casa Dosrius és una casa fo rta documentada des del segle XII, tot i que podria ser d’origen 
anterior. Solà apunta qu e la casa va actua r en  la reco nstrucció del paí s de sprés d e la 
conquesta cristiana, i que el seu te rme comprenia una quantitat significativa d’alous. Durant el 
conflicte entre la casa dels Montcada i la mitra d e Vic, els Dosrius es van posicionar al costat 
d’aquesta darrera. A prin cipi del se gle XIV la casa j a es tro bava en decadència, passant p er 
diverses m ans fins al segle XV, qu an l’adq uireixen els Vive r. El llinatge dels Viver està 
documentat des de final s del segle XI I i es rela ciona am b dive rses cases n obles del país. 
Durant el segle XVI es van construir l’actual mas a prop de les ruïnes de la casa Dosrius, de la 
qual se’n desconeix la procedència exacta. 

Al cim d el Puig Cornador, actualment identificat com el Coll de  Gallina, els To relló s’hi van fe r 
construir una casa un co p van abando nar el castell.  L'any 1303, el seu p ropietari, Berenguer 
d'Orís, va demanar a la senyora ju risdiccional autorització per poder reconstruir la casa. Sovint 
s'ha relacionat el puig com a avantguarda del castell de Torelló, situat davant  de la care na del 
mateix. El topònim Cornador es referiria a l'avís que s'hi feia amb el corn dava nt les situacions 
de perill. 

El castell va quedar afectat pel terratrèmol de l’any 1427, pel q ue alguns pagesos del terme en 
van reconstruir una part. Després del seu abandonament per part del p rocurador d’Osona, es 
va procedir al seu enderrocament perquè no fos pres pels remences, que finalment se’n van 
apoderar. L’any 1554, el virrei de Catalunya, Pedro Afán Enríquez de Rib era, va orden ar que 
fos enderrocat perquè no s’hi refugiessin bandolers.  

 

 

Necròpolis d’inhumació de l’església de Sant Vicenç 
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En plena època baix medieval, al term e de Sa nt Vicenç ja hi existien un nombre destacat de 
masos disseminats, entre els qu als hi reconeixem l’Amalrich, Borgonyà, Camp s, Dosrius, Joli, 
Mas Andreu, Masgrau, Vila r, Vilard ell (sobirà i ju ssà) i Viver, e ntre d’alt res. Tanmateix, la 
consolidació dels masos actuals no es va produir fins els segles XVI i XVI II, coincidint amb un 
augment demogràfic i l’excedent agrícola. Les masies medievals existents van ser ampliades o 
reconstruïdes, i de forma paral·lela se’n van bastir de noves, especialment durant el segle XIX.  

La transformació més important del municipi va començar a mitjans del segle XIX, en motiu de 
l’establiment de dues colònies tèxtils a la vora del riu Ter, que van esdevenir nuclis autònoms 
del nucli de  Sant Vicenç. La  primera en instal·lar-s’hi va ser la  colònia Vila -seca, que deu el 
nom a un antic mas que hi havia en aquest indret, que va ser enderrocat. L’origen de la fàbrica 
tèxtil el trobem l’any 1873, quan Ferran Almeda i Viñuales, Francesc J. Sindreu i Esparo, Rafel 
Puget i Terra das i a Pere Almeda i Viñas, van adquirir un salt d’a igua del Te r. Entre els any s 
1874 i 1882 es van començar a construir a Vila-seca els edificis industrials i els habitatges dels 
obrers, a més de la re sclosa i el ca nal del ri u Ter que abastia la fàbrica d'e nergia hidràulica. 
Uns anys més tard, l'any 1 881, es construïa l'església de la colònia, dedicada a l'advocació de 
la Sag rada F amília. L'a ny 187 9, les d ues emp reses q ue s’hi v an constituir van sol·licitar el  
reconeixement de la colònia i que se li donés un estatus jurídic i fiscal.  

La colònia Vila-seca va començar la seva activitat a principi del 1880, tot i q ue fins al  març del 
1883 no consta el primer lloguer d'un habitatge. Des del començament, la colònia es dividia en 
dues parts; h i havia due s fàbriques (un mateix edifici dividit en dues p arts), dues cases dels 
amos i el s habitatges d els tre balladors pertanyien a uns o altres. L'a ny 1932, la societat 
Almeda, Alamany i Cia a dquiria la totalitat de la fàbrica, quedant així unifica da la colòni a, que 
va créixer d e manera molt sostinguda durant els anys següents. La crisi del se ctor tèxtil de la 
dècada de 1970 va suposar que el sistema de la colònia quedés obsolet, ja que es va reduir la 
mà d'obra i la millora de comunicacions feia innecesari viure al costat de la fàbrica. A la dècada 
de 1990, la majoria dels habitatges estaven buits i quedaven pocs treballadors a l a fàbrica. El 
desenvolupament d'u n Pl a Esp ecial d e Refo rma In terior va  pe rmetre u na remodelació de  la  
colònia i la recuperació dels seus espais emblemàtics. 

La segona colònia en establir-se al municipi de Sant Vicenç va ser la de Borgon yà, on hi havia 
el mas  Borgonyà i un petit s antuari marià, doc umentat des  del s egle XIII. A  princ ipi de l a 
dècada de 1 890, es va contituir la societat esco cesa Nu evas Hilaturas del T er, S.A. i es va  
construir una fàbrica e n aquest indret, al co stat del riu Ter. De forma comple mentària, es va n 
començar a construir les cases del pe rsonal obrer i dels di rectius, a més d’un a nova esgl ésia 
sota la matei xa advocació que l’anterio r, la Ma re de Déu de Borgonyà. L’oríg en escocès dels 
socis fundadors es va veure reflectit en la trama urbanística, ja sigui en la tipologia dels edificis 
típicament b ritànica, els espais enjardinats a to t l’entorn i, mé s endavant, la construcció d’un 
camp de fut bol, pion er per l’è poca. L ’any 189 5, la fàbri ca va  com ençar l a seva  a ctivitat 
productiva, amb personal escocès que formava als treballadors locals. Aviat es van obri r a l a 
part residecial de la colònia establiments com una fonda, la fleca, la carnisseria, la barberia i el 
Centre Recreatiu de Borg onyà on, despré s de les llargues jo rnades laborals, els treballa dors 
podien passar les estones de lleure. L’any 1897 ja hi havia uns 5.000 treballadors.  

L’any 190 3 els Coats i els Fa bra va n fusion ar le s re spectives empre ses p er con stituir la 
Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Co ats, S.A, mantenint l’activitat de l es fàbriques de 
Borgonyà i d e Sant Andre u de Palom ar. L’èxit  de l’empresa, jun tament amb l ’adquisició de la 
Hilandería Planas de Ripoll, va su posar que durant la dècada de 1920 la colònia visqués una 
primera fase d’expansió important, amb la construcció de noves naus, maquinària i serveis, així 
com els carrers Ter, Catalunya i Fabra. A la part residencial s’hi va habilitar el Casino, gestionat 
per una societat amb uns estatuts p ropis. Entre els serveis, hem d e destacar l’existència de la 
“casa-cuna”, on els o brers podi en dei xar els seu s fills fins que  s’acabé s la jornada lab oral. 
També es va obtenir el p ermís del bisbat per a con struir un cementiri propi, que fins aleshores 
estava situat al poble de Sant Vicenç. La Guerra Civil no va causar grans estralls a la colònia i, 
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com a fet d estacable, el bàndol republicà va din amitar el pont  de Borgo nyà, que va ser 
reconstruït uns anys més tard. Després de la Guerra, la colònia va quedar petita en proporció al 
nombre de t reballadors, pel que e s decideixen construir els blocs del carrer Barcelona i més  
endavant al carre r Giron a. Durant la  dèca da d e 1960 s’amplia la part in dustrial amb  la 
construcció de noves naus.  

La crisi del sector tèxtil va esclatar l’any 1973, la vida de la colòni a va començar un període de 
declivi imp ortant. Es van acomiadar treballa dors i es van retallar le s de speses del s serveis 
socials i culturals. L’any 1976 es va començar el lent traspàs de competències, permetent que 
els treballadors adquirissin els habitatges i passant a mans de l’Ajuntament de Sant Vicenç els 
serveis públics. El prote ccionisme a q uè estaven sotmesos els treballadors va transformar-se 
en desamparament, ja q ue de cop es trobaven sense servei de “casa-cuna”, de servei mèdic, 
etc. La fàbrica va tancar definitivament les portes l’any 2000. Des d’aleshores, la part industrial 
és ocupada per empreses de diversos sectors i la part residencial ha esdevingut un poble amb 
personalitat pròpia. 

 

 

La colònia Vila-seca 
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4. METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest tipu s de tre ball és la rec opilació exha ustiva del s el ements del  patri moni 
cultural i nat ural d’ un m unicipi. L’eix bàsi c de treball és l’inventari de tots els elements 
susceptibles de ser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors 
històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet englobar-
hi totes les accepcions reconegudes. De cada element es fa una fitxa amb totes les dades que 
s’hagin pogut recopilar d’aquell bé cultural, ja sigui a través de la documentació bibliogràfica, a 
través d’arxius o d’info rmació o ral. Amb  l’inventari fe t i les dad es recollides es poden fer le s 
pertinents classificacions, anàlisi i estudis estadístics, a fi i efecte de fer-ne una valoració, tant a 
nivell individual de cada bé com global. 

Es tracta de facilitar a l’ajuntament i als ciutadans una eina de coneixement de la globalitat del 
seu p atrimoni. Un instru ment que p ermeti d’e stablir me sures per a la seva prote cció i 
conservació i faciliti el seu accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programe s de difu sió (com p er exemple p rogrames di dàctics i t urístics, 
publicacions, jornade s de  deb at o  co nferències); l a p resa de decisions en  el pl anejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es t racta d’un  element viu, un in strument que pot créixer o  disminuir. S’hi poden afegir 
nous béns perquè es consideri oportú o apareguin elements desconeguts en el moment de la 
realització d el treball  (n ous ja ciments arqueològics, don acions d e col·leccion s, etc. ), o se’n 
poden have r de tre ure per motiu s di versos com el rob atori, l a seva destrucció (natural o 
antròpica) o  els ca nvis de crite ris. Amb aque stes premi sses, cal con siderar el Map a de  
Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de  teni r present, pe rò, que  no  e s tra cta d’ un t reball de  recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Sant Vicen ç de Torelló , ni fer un anàlisi de l’evolució  del municipi,  ni 
un e studi e stadístic. No hi ha el pla ntejament d’una hi pòtesi, ni s’ han fix at uns obje ctius 
científics. Per tant no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element c los, s inó viu, 
com h em dit  aban s. Tam poc é s u n catàleg del p atrimoni o de bén s, amb  una no rmativa 
associada de protecció. Per tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de dades, que 
recull tot el p atrimoni existent en el municipi, a partir de la  qual es poden gestionar dive rses 
accions; però sempre com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del  patrimoni lo cal contempl a cin c àmbi ts temàtics i diversos tipu s l’eleme nts. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia:  
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1.-Patrimoni immoble 1.1- Edificis 

 1.2- Conjunts arquitectònics 

 1.3- Elements arquitectònics 

 1.4- Jaciments arqueològics 

 1.5- Obra civil 

2.-Patrimoni moble 2.1- Elements urbans 

 2.2- Objectes 

 2.3- Col·leccions 

3.- Patrimoni documental 3.1- Fons d’imatges 

 3.2- Fons documental 

 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 

 4.3- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5. Costumari 

5.-Patrimoni natural 5.1- Zones d’interès natural 

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de f itxa establert per l’Ofi cina del Pat rimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, q ue comprèn els següents ca mps d’inf ormació: Número de  Fitxa; Co di; Àm bit; 
Denominació; Lloc/Ad reça; Titularitat; Nom d el propietari; Tipol ogia; Ús Act ual; De scripció; 
Observacions; Estat de conse rvació; Autor; Es til/Època; Any; Segle; Emplaça ment; Longit ud; 
Latitud; Altitud; Accé s; Nú mero d e neg atiu; Altres ; Histo ria; Bibli ografia; Prot ecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

4.3. Programa de treball 

Fase 1. Documentació prèvia 

El treball ha començat amb la recerca documental en arxius, biblioteques i serveis oficials on hi 
ha informació referent al patrimoni cultural. Com a punt de partida s’ha consultat l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectò nic de Catalu nya (IPA) i l’Inventari de l Patrimoni  Arqueolò gic i 
Paleontològic de Catal unya (CCAA), l’Inventari d el Patrimoni Ind ustrial de Ca talunya (IPIC), 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), l’Inventari d’Arbres Monumentals de la 
Generalitat de Catalunya, l’Inventari d’ Espais d’Interès Geològic de Catalu nya i l’Inventari  de  
Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de Camins Ramaders. 

També s’h a co nsultat l’ Arxiu Na cional de Catalunya; l’Arxiu  Com arcal d’Osona; l’A rxiu 
Episcopal de Vic; l’arxiu municipal d e Sant Vi cenç, de To relló i  de Sant Pe re; l’Arxiu Ga vín, 
l’Arxiu Mas, l’ Arxiu del Ce ntre Excursionista de Catalunya i l’Arxiu  Fotogràfic d e Barcelona, el 
Museu Ind ustrial del T er, el Mu seu Epi scopal de Vi c, el Mu seu de la T orneria de T orelló, la  



Mapa del Patrimoni Cultural 
Sant Vicenç de Torelló (Osona) 
 

   

Memòria [p. 15]         

secció d’Inventari Artístic del Bisbat d e Vic, l’Ins titut Amatller d’Art His tànic, el Cons orci Alba-
Ter, el S ervei del Patri moni Arquitectònic Local de l a Diputació de Barcelona, la Biblioteca de 
Catalunya i la Biblioteca Joan Triadú de Vic. 

L’elaboració d’aquest Ma pa de patrimoni té com  a punt d e partida l’ anterior Inve ntari de  
Patrimoni de  Sant Vicen ç, igualme nt promo gut p er l’Oficin a de Patrimoni  Cultural d e la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç, fet per Antoni Rodríguez Fernández l’any 
1997. La nostra tasca ha estat una revisió i actualització d’aquell inventari, tot incorporant nous 
elements que no s’havien contemplat o bé descartant-ne d’altres, ja sigui per tractar-se de béns 
sense interè s p atrimonial, per no  hav er-se po gut l ocalitzar o han d esaparegut. En tot cas, 
aquests el ements d escartats s’ han i ncorporat al  llistat d’elem ents no fitxa ts de la p resent 
memòria (veure Annex 4). També ens ha estat d’utilitat el Catàleg de Béns protegits i el Catàleg 
de Masies del POUM de Sant Vicenç de l’any 2006 que, malgrat no haver-se aprovat encara, 
ha constituït una base per aquest estudi.  

Pel que fa a  la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Sant Vicenç de Torelló: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic 
de 1:5.000; ortofotoimatg e de 1:5.000 , ortofoto imatge de 1:25.0 00. També s’ha con sultat la  
planimetria del SITMUN i l’Hipermapa de Catalunya. 

Fase 2. Treball de camp 

La tasca més ingent d’aquesta fase ha estat la del treball de camp, cercant, localitzant i visitant 
els edificis, les fonts, els jaciments arqueològics, les masies i altres indrets del municipi. Hem 
comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que han facilitat la nostra fe ina i ens han obert les 
portes d’algunes finques particulars. En alguns casos, p erò, no ha estat possible entrar, ni a 
dins les cases ni, en algunes ocasions, dins la pròpia finca.  

Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el m odel de fitxa establ ert i s’han situat top ogràficament amb un apa rell 
de GPS, en ca s que el b é no estigu és referenciat a la planimet ria de l’Instit ut Cartogràfic de 
Catalunya. 

Durant el tre ball de camp també s’h an fotografiat e n format digit al els el ements que h an estat 
localitzats. Excepcionalment no s’ha pogut obtenir fotografies d’alguns elements per problemes 
amb l’accés o per tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utili tzat 
les fotografies cedides per persones o entitats del poble.  

El treball de  camp s’ha recol zat amb una sè rie d’entrevistes a person es relacionades a mb 
entitats socials i culturals del municipi que poguessin tenir alguna vinculació amb elements del 
patrimoni cultural de Sant Vicenç de Torelló o amb propietaris o masovers de finques. 

Fase 3. Treball de gabinet 

La darrera fase del treball ha consistit en la redacció de les fitxes i de la memòria, amb totes les 
dades obtingudes. Amb la informació documental i la informació obtinguda del treball de camp, 
tant gràfica com escrita o oral, s’han pogut elaborar les corresponents fitxes de cada element i 
fer-ne una anàlisi i un  diagnò stic concret so bre la rell evància, tipolo gia, poten cialitat i 
possibilitats del patrimoni cultural de Sant Vicenç de Torelló. 

En el ca s d’ elements ja i nventariats p er la G eneralitat o el pla nejament urb anístic actual, 
sempre que ha estat possible, s’ha mantingut la mateixa nomenclatura. En els casos que tenim 
constància d ’altres no menclatures pe r un ma teix element a trav és d’u na altra documenta ció 
consultada (IPA, CCAA, bibliografia o fonts orals), s’ha indicat en el camp d’observacions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 185 ele ments del p atrimoni cultu ral Sant Vicen ç de Torelló.  En  
destaquen, p er la quantitat de fitxes, els el ements de pat rimoni immoble, e specialment els 
edificis. És menys nom brós el  patri moni d ocumental, natural, i mmaterial i moble. No o bstant 
això cal tenir en compte que hi ha alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles 
o petites construccions, que s’han inclòs, en la fitxa ge nèrica corresponent a alguna masia o 
altres elements immobles. 

 
Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

         Àmbits                           Tipologies 

PATRIMONI IMMOBLE  121 65%  100% 

Edificis 1.1    66 55% 
Conjunts arquitectònics 1.2    14 12% 
Elements arquitectònics 1.3    20 17% 

Jaciments arqueològics 1.4
   4 3% 

Obra civil 1.5     17 14% 

PATRIMONI MOBLE  18 10%  100% 

Elements urbans 2.1    3 17% 
Objectes 2.2    10 56% 

Col·leccions 2.3    5 28% 

PATRIMONI DOCUMENTAL  20 11%   100% 

Fons d’imatges 3.1    6 30% 
Fons documentals 3.2    12 60% 

Fons bibliogràfics 3.3     2 10% 

PATRIMONI IMMATERIAL  14 8%  100% 
Manifestacions festives 4.1    10 71% 

Tècniques artesanals 4.2
   0 0% 

Tradició oral 4.3    1 7% 

Música i dansa 4.4    2 14% 

Costumari 4.5    1 7% 

PATRIMONI NATURAL  12 6%   100% 

Zones d’interès 5.1    9 75% 

Espècimens botànics 5.2     3 25% 

TOTALS  185 100% 185   
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D’altra b anda, en  la realització d el Mapa s’ ha descartat fer l a fitxa d’altres elements de  
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han dest ruït. Aquests elements - juntament amb el s que hem esm entat abans que 
s’havien descartat de la versió anterior del Mapa de Patrimoni- també s’han inclòs en el llistat 
d’elements no fitxats, ja que malgrat que en poguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, 
no s’han localitzat, no s’ hi ha po gut accedir o bé les notícies són massa vagues. Els bé ns del 
llistat d’elements no fitxats (veure annex 4) podran se r inclosos a l a base de dades en futures 
revisions o actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

S’ha mantin gut la fitxa, però, del s b éns imm obles que, malg rat que ha n e stat modificat s o 
parcialment destruïts, estaven inclosos en el pl anejament urbanístic vigent i en els inventa ris 
del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

5.2. Patrimoni immoble 

En la selecció dels elements fitxats de patrimo ni immoble, s’ha partit bàsicament de la pri mera 
versió de l’Inventari del Patrimoni Cu ltural de Sant Vicen ç, d els inve ntaris del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic de la Generalitat de Catalunya i del buidatge bibliogràfic. Però durant 
el treball d e camp s’han detectat ele ments d els q uals n o teníem co neixement prèvia ment, 
alguns dels quals han passat a fo rmat part del Mapa de Pat rimoni o d’alt res s’han inclòs en el 
llistat d’elements no fitxats. 

El patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment rural que ha tingut Sant 
Vicenç al lla rg de la hi stòria, i que ha mantingut fins als nostres dies. El nom bre de masies i 
elements relacionats amb l’explotació agropecuària, així ho testimonien.  
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Percentatge de Patrimoni Immoble per tipologies. 
 

Seguint el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, el patrimoni immoble s’ha classificat en cinc tipologies: 

 Edifici: tipologia entesa com a construcció unitària, tant formal com volumètricament. 

 Conjunt arquitectònic: format per l’agrupació física de diferents edificis i elements arquitec-

tònics, que es poden entendre solidàriament pels seus valors formals i volumètrics. 

 Element arquitectònic: part d’un conjunt o d’un edifici que per sí mateix té prou valors com 

per destacar-lo. 

 Jaciments: restes o vestigis del passat de qualsevol tipus i cronologia. Inclou estructures en 

estat de ruïna. 

 Obra civil: obres d’enginyeria de caràcter públic o comunal. 

Edificis 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un tota l de seixanta-sis elements. Entre el patrimo ni 
arquitectònic conservat hem de rem arcar la pres ència d’una construcció defensiva, el ca stell 
dels Torelló, documentat des de l’any 8 81 en moti u de la comp ravenda d’unes terres situades 
en el seu apèndix. Un altre edifici de caire defensiu i de gran rellevància per la història de Sant 
Vicenç va ser la casa forta de Dosrius, de l a qual no en queda cap ve stigi i se’n desconeix la 
situació exa cta. D’altra b anda, al llib re de Fo rtià Solà, Història de Torelló, s’esm enta un 
document datat de l’a ny 1571, consistent en un tracte de construcció d'una torre al  costat del 
mas Amalric, on s'explica amb gran detall les seves característiques constructives i el  mestre 
d’obres que la va fer. D’aquesta torre no n’hem trobat cap indici material, ja que no s’ha pogut 
accedir al mas per verificar l’existència d’una estructura d’aquestes característiques. 
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A Sant Vice nç d e To relló també hi ha un a àm plia re presentació d’ arquitectura p opular, en  
especial dels diversos ma sos que h an poblat aquest territori d es de la baixa e dat mitjana. La  
majoria d’aques ts mas os van s er reformat s ent re els  segles XVI i XVI II, coincidint amb un 
període de creixement econòmic. La tipologia constructiva més generalitzada és de ca ses de 
tres crugies i tres nivells d’alçat, amb la coberta a dos vessants que desaigüen als laterals. Les 
obertures de les façanes són de pedra carejada, amb grans portals adovellats com a accessos. 
Aquest model el trobem en les masies del Viver, l’Amalric, el Jolis, el Vilar, el Mas Camps (dues 
crugies), el Mas Grau, la Torre de l’Ambre, el Mas Andreu i Vilardell. Le s dues darreres van  
incorporar un element constructiu que defineix el mas típic osonenc, les galeries, que els dónen 
un aspecte distintiu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas el Camps 

 

En època contemporània, vers el segle XIX es van bastir d’altres masies en el terme, entre les 
quals d estaca la  gran  ca sa senyorial de  Joan et de Pujols, e n què pre n protag onisme la 
composició ordenada de les façanes i un cos annex obert amb una magnífica galeria porticada. 
La construcció del ma s contemplava també una gran zona d’horta davant la casa, construïda 
sobre una feixa suportada per un mur contrafortat, que es regava a travé s de les nombroses 
mines d’aigua que tran scorren per aquests verals. Un altre edifi ci senyorial construït a principi  
del segle XX és la Torre Novelles, que com l’anterior incorporava elements nobles com el porxo 
de l’entrada i un jardí romàntic amb piscina i vestidors. La resta de masos construïts en aquest 
període (segles XIX –XX) s’ajusten a un model tipològic més senzill, sovint de dues crugies i les 
obertures a rrebossades o  ceràmiques, com en el mas Roviroles,  Can Peix,  la Palme rola, el  
mas Font de Nogueres, el mas Les Passeres, la Serra Xicopera, Can Creus i Vallmajor.  

La p resència del s ri us T er i Ges, ai xí com d e diverses ri eres i  torrent s a l’à rea de  la 
denominada Vall del Ge s, va propi ciar la instal·la ció de diverso s molins hidràulics a l es seves 
lleres. Desafortunadament, a Sant Vicenç en queden pocs testimonis, a causa dels aiguats i de 
la mà de le s persones. D’una banda, a la conflu ència entre el to rrent de l’Aníj ol i el riu Ge s hi 
havia el Molí del Mas Andreu, que es va endur l’aiguat de l’any 1940, quedant només d’empeus 
l’aqüeducte que hi portava aigua. Seguint el mateix curs del riu Ges, a mitjans del segle XIX s’hi 
va instal·lar el molí del Viver, que a cau sa del seu estat d’a bandó es va  procedi r al seu  
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desafortunat enderroc, tot just fa cinc anys. Prop d’aquest hi ha un edifici denominat el Molinot, 
que probablement va originar-se com un molí però que amb el pas dels anys va tenir usos ben 
diversos. Per últim, tenim constància de l’existència d’un o varis molins a la llera del riu Ter, a la 
zona que actualment ocupen les colònies de Vila-seca i Borgonyà. Tanmateix, es desconeix si 
estaven en t erme d’ Orís o de Sant Vicen ç. L’úni c indici qu e ha perdurat en l’actualitat é s la  
denominació popular del molinot de l’agrupació de cases de Can Corrius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Molinot 

 

No són me nys importants els edifi cis religiosos que es di stribueixen pel term e municipal. En 
primer lloc, hem de de stacar l’església romànica de Sant Vicen ç, construïda vers el segle XI 
sobre una església més antiga. De forma coetània, es va alçar un magnífic campanar de quatre 
nivells, marcats exteriorment a través d’arcuacions cegues d’estil llombard. El temple primitiu va 
ser intervingut en diverses ocasions, la més important efectuada vers el segle XVII, en què es 
va traslladar el portal i e s van tapiar le s galeries laterals per construir una nau lateral. A ce rta 
distància d’aquesta, en la  proximitat d el riu Ter, havia existit un santuari marià que gaudia de 
gran devoció per part de gent de tota la contrada, la Mare de Déu de Borgonyà. L'any 1895 les 
terres del mas Borgonyà, juntament amb la capella, són adquirides per la companyia Filatures 
del Ter per a construir-hi una fàbrica i colònia industrials. La capella, que estava documentada 
des del segle XIII, es va enderro car i en lloc seu e s va bastir un nou temple d’estil historicista, 
que va ser beneïda l’any 1898. Pocs anys abans, l’any 1882, es beneïa una nova capella a la 
colònia industrial de Vila-seca, que s’havia instituït en el lloc d’un mas del mateix nom feia pocs 
anys. Tote s dues capelle s de l es colònies van construir-se amb la finalitat de do nar servei 
religiós als seus treballadors. 

A banda del s edifici s de  caire religiós, a les col ònies e s van con struir hab itatges i se rveis 
d’estils diversos. D’ una banda, a la colònia de Vila -seca els amos residien en cases aïllades 
d’estil senyorial, cont raposades a l es de ca ràcter hu mil del s tre balladors. D’altra ba nda, a  la 
colònia de Borgonyà, a causa de l’origen escocès dels fundadors, les cases e s van fer segons 
la tipologia constructiva britànica, on també hi ha una clara distinció entre les dels directius –els 
denominats xalets- i le s del s treball adors. L’ampliació de  serveis d’ ambdues colòni es va  
suposar la construcció d’escoles i cases-cuna, a més d’espais per al ll eure com el casino o el 
centre cultural. 
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El nuc li de Sant Vic enç es va c omençar a c onsolidar ent orn el segle XVIII fora l’àrea 
d’influència de l’antiga  sa grera, am b u n de senvolupament u rbà vers t ramuntana. En aquest 
moment e s van co nstruir ca ses e ntre mitgere s, g eneralment d e due s crugies i dos niv ells 
d’alçat, amb portal s i llindes de pedra carejada, sovint datades. D’aquestes case s, entre les 
quals contem Ca  la Pe pa dels Ull s Peti ts, Ca n Pau, Cal Corcoy, Cal Nunci, Cal Pegot, Can 
Jesús i Can Pere Mestre, entre d’altres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Can Pau, al veïnat de Serrallonga 

 

Conjunts arquitectònics 

Corresponents a a questa t ipologia, s’han inventar iat catorze elements, que es corresponen a 
les Colònies industrials de Borgonyà i de Vila-seca, així com els carrers que les conformen. A la 
colònia Borgonyà, els carrers d e cases del pr imer període segueixen un esquema compositiu 
molt definit, típicament britànic. Són cases entre mitgeres, de poca alçada, amb les cobertes de 
teula romana a dos ve ssants, d’on sovint en sobresurten els gablets dels altells. Les obertures 
estan e mmarcades a mb ceràmica, qu e re ssalta sobre l’a rrebossat o la pe dra vista d e les  
façanes. D’altra banda, a partir de la dècada de 1940 es van començar a construir els blocs de 
cases, a cau sa d e la creixent deman da d’ha bitatge a la colòni a. Són ca ses d’obra po pular 
aliniades en un costat del carrer, cadascun dels quals es divideix en quatre habitatges. Pel que 
fa a la colònia Vila-seca, el carrer del mateix nom està definit per cases entre mitgeres aliniades 
a cad a co stat. Són d’obra  popula r, de  tres nivells,  amb les façane s com posades d e forma 
simètrica. Cal afegir que en la p roximitat de la colònia trobem el carrer de la Cooperativa, 
constituït per quatre cases aliniades a un costat del carrer.  
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Cases del carrer Catalunya (Borgonyà) 

 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari vint béns. Corresponen a parts d’un 
edifici o bé a construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, consten d’una fitxa 
pròpia el ca mpanar ro mànic d e l’esg lésia d e San t Vicenç, dat at del segl e XI, així com la 
xemeneia de  la colònia Borgonyà, que esdevé un autèntic símbol dels o rigens industrials de 
l’indret. També com a part d’un edifici hem inclòs les llindes i/o portals del carrer Major número 
3, de la casa del carrer Serrallonga número 3, a més de la capelleta de Cal Curt, que incorpora 
una imatge de Sant Anton i de Pà dua. D’altra banda, també són importants les diverses fonts 
localitzades pel terme, com són la d e les Passeres, de Nogueres, de Vilardell, del Cingle d’en 
Comassa, del Duc, del Cristo, del Viver i del Bassal et; aquesta darrera la més emblemàtica de 
la població. Entre les construccions de menor entitat també s’han inventariat la creu de la Santa 
Missió de la  plaça de l’església, així com el P edronet de la Miraculosa, que gaudeix de gran 
devoció entre els santvicentencs. No són menys importants les fites de terme localitzades a la 
part sud del terme municipal, que marquen el límit entre Sant Vicenç, Torelló i Sant Pere.  
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Font de Nogueres 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aq uesta tipologi a, s’han documentat un t otal de qu atre ja ciments arqu eològics i 
paleontològics. El mé s im portant el tro bem a  l’e sglésia de S ant Vicen ç, o n s’hi va fe r u na 
intervenció arqueològica d’urgència l’any 1983 en motiu de les obres de restauració del temple. 
A banda de la necròpolis d’inhumació datada entre els segles IX i X, es va n documentar les 
diverses eta pes constructives d el t emple. Ta mbé s’ han in clòs el s ve stigis de dues 
construccions desaparegudes: les ruïnes del Coll de Gallina, que algunes fonts daten del segle 
XIV, i les restes del Molí del Viver, que va ser enderrocat fa uns cin c anys pel mal estat  de 
conservació que presentava. Finalme nt, s’ha i nventariat la  zona  a l’e ntorn d el castell  co m a  
jaciment paleontològic per l’abundància de restes fòssils que s’hi observen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restes del Molí del Viver 
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Obra civil  

Dins d’aq uesta tipologia s’han fitxat disset el ements co rresponents a ob res d’engi nyeria. En 
primer lloc hem de destacar els canals i les rescloses que es van construir durant el segle XIX 
al riu T er p er aba stir d’aigua, i pe r ta nt d’ene rgia, a les colònies in dustrials de Vila-se ca i 
Borgonyà. En aque sta d arrera, tam bé s’hi van construir div ersos passos o po nts que 
comunicaven el complex  resid encial amb l’indu strial, que que daven sepa rats per la lí nia 
ferroviària. Una altra o bra d’infraestructura que es va construir en diverses etapes són els tres 
dipòsits d’aigua de Borg onyà, situats a l puig que hi ha so bre la p art residencial. També es va 
construir un gran po nt qu e creu ava el  riu Ter, el pont d e Borgonyà o del s Angle sos, q ue 
després de la Guerra Civil va ser reconstruït. Les dues colònies queden comunicades per un 
sender de g ran re corregut, que tran scorre pe r la vora d el riu T er ent re el s canals d e le s 
colònies i indrets de gran bellesa definits per la vegetació de ribera.  

Entre els vestigis de d os molins desapareguts, del Viver i del M as Andreu, es conserven dues 
estructures relacionades: la resclosa i el rec del molí del Viver, construïts durant el segle XIX 
sobre el riu Ges; i  l’aqüeducte de l’Aníjol, sit uat al  torrent del  mateix nom i q ue havia proveït 
d’aigua al molí que es van em portar els aiguats del 19 40. Fin alment, s’h an inclòs el dip òsit 
d’aigua muni cipal, con struït l’any 1929 seg ons un e stil eclè ctic a l nucli de Sa nt Vicen ç; i les 
mines d’aigua de Joanet de Pujols.  

 

 

Aqüeducte de l’Aníjol 
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5.3. Patrimoni moble 

Dins l’àmbit de patrimoni moble, els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Element urbà: monuments, escultures o elements commemoratius situats a la via pública. 

 Obje ctes: elements singulars. 

 Col·leccions: sèries coherents d’objectes, integrats com a fons d’un museu o bé de caràcter 

privat. 

En aquest àmbit hem pogut classificar setze elements del patrimoni de Sant Vicenç de Torelló 
que s’adapten a le s tres tipol ogies de patri moni moble: el ements urbans, obj ectes o 
col·leccions. 

 

17%

55%

28%

Element urbà
Objecte
Col·lecció

 
 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies. 

 

Elements urbans 

Els tres elements urbans inventariats són escultures o objectes de tipus commemoratiu, situats 
en la  via p ública. En  p rimer ll oc, t robem l’e scultura del M onument al  Co ntrapàs Ll arg “El 
Divino”, que commemora l’emblemàtica dansa santvicentenca, situat a la rotonda de l’ entrada 
del po ble; ta mbé hi  ha el Mon ument als Donants d e San g, situat al principi d el carrer 
Montserrat. A la plaça de l a Sagrada Família de la Colònia Vila-seca s’hi va instal·lar l a politja 
que durant tants anys havia fet fun cionar la maquinària de la fà brica, com a  reconeixement a 
totes les generacions que han treballat i viscut a Vila-seca.  
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Politja de la Sagrada Família 

 

Objectes 

Hem lo calitzat un total de deu elem ents d’aq uesta tipologia, en tre els qu e h i ha el obje ctes 
provinents de les colònies de Borgonyà i Vila-seca, figures festives i alguns elements religiosos 
de l’església parroquial. D’una banda, trobem l a camilla del  metge de l a colònia i el  carro de 
bombers, dos elements simbòlics que recorden els serveis de què disposava Borgonyà. De la  
colònia de Vi la-seca, s’han inventariat el carro de bombers i la b omba d’aigua, a més de l es 
capelletes de  visita d omiciliària que ci rculen p er l es ca ses. D’altra  banda, s’han i nclòs els 
gegants de Sant Vicenç, en Vicenç del Castell i la Pubilla de Lloriana, que surten el cercavila en 
les principals festes de la localitat. Igualment veiem els gegants de Vila-seca, en Vila i la Seca, 
que surten amb els capgrossos en le s diade s mé s espe cials. F inalment, he m inventariat  e l 
retaule de Sant Vicenç, datat del segle XVI i atribuït a Perot Gascó, que es conserva a la sala 
d’exposicions del Mu seu Episcopal de Vic; la pi ca baptismal romànica, trobada al Ma s Viver i 
posada al seu emplaçament original a l’església; i les campanes antigues del temple. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pica baptismal d’immersió de Sant Vicenç 
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Col·leccions 

Entre les cinc col·leccions inventariades, hi ha dues col·leccions d’objectes procedents de Sant 
Vicenç: la del  Museu Episcopal de Vi c i la del Bisba t de Vic, qu e custodia el tresor parroquial. 
D’altra banda, en el mu nicipi trobem  la col· lecció d’obje ctes de Borg onyà i la col·lecci ó 
d’objectes antics, totes d ues de titula ritat municipal i que comp renen objectes simbòlics per al 
poble. Pe r últim, l’asso ciació Ami cs de Vila-se ca Cultu ral, conserva div ersos elem ents 
relacionats amb el passat de la colònia, especialment de l’escola.  

5.4. Patrimoni documental 

En l’àmbit de patrimoni documental els elements es classifiquen en tres tipologies: 

 Fons d’imatges: imatges que formen part d’un fons o una col·lecció. 

 Fons documentals: documents antics que formen part d’un arxiu o col·lecció. 

 Fons bibliogràfics: edicions antigues que formen part d’una biblioteca o col·lecció. 

En aque st àmbit hem localitzat vint elements d el patrimo ni de  Sant Vicenç de Torell ó qu e 
s’adapten a les tres tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges, fons documental o fons 
bibliogràfic. 

 

30%

60%

10%

Fons d'imatges Fons documental Fons bibliogràfic

 
Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 

 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Sant Vicenç de Torelló (Osona) 
 

   

Memòria [p. 28]         

Fons d’imatges 

Els fons d’im atges inventariats a Sant Vicen ç són de tipus fotogràfic, amb un total de sis fon s 
diferents.  En primer lloc, trobem els arxius fotogràfics que han recopilat les associacions de les 
colònies Vila-seca i Borgonyà, que constitueixen un element molt important per documentar el 
creixement u rbà i la vida a les colò nies indu strials. També s’h an inventari at fons d’imatges 
referents a Sant Vicenç de l’Arxiu Gavín, situat a Bellpuig de les Avellanes, i de l’Arxiu Mas, del 
Passeig de Gràcia de Barcelona. Pel que fa als fons fotogràfics de caràcter públic, hi ha el fons 
fotogràfic m unicipal i el fons del Se rvei de Pa trimoni Arquite ctònic Lo cal de  la Diputaci ó d e 
Barcelona.  

Fons documental 

S’han inventariat un total de dotze fons documentals, dels quals el del Viver destaca per la seva 
antiguitat (amb pergamins dels segles XIII al  XVII),  que es troben associ ats a la hist òria 
d’aquest mas i del  municipi. L’Associació Amics de Vila-seca Cultural i Associació de Veïns de 
Borgonyà també conserven documentació de la fàbrica de les respectives colònies. Tot i així, la 
major pa rt d’ aquests fon s docum entals (Almed a Alamany y Cia , S.A. i Compañía Anóni ma 
Fabra y Coats) es troben custodiats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Seguint amb el patrimoni 
públic, s’ha fitxat el fons d e l’arxiu mu nicipal, on s’hi conserva la documentació administrativa 
generada per l’Ajuntament des del segle XIX fins als nostres di es. Hem d’apuntar que no s’ha 
fitxat l’arxiu parroquial perquè va ser crem at durant la Gu erra Civil. La resta d’ elements 
d’aquesta tip ologia són el s nomb rosos goigs del s sants venera ts a les e sglésies i orato ris 
santvicentencs. 

Fons bibliogràfic 

S’han localitzat dos fons bibliogràfics a Sant Vicenç, el de l a casa de Can Pujol, amb volum s 
datats entre els segles XVIII i XIX; i el de la colònia Borgonyà, que constituïa l’antiga biblioteca 
per als treballadors, on trobem alguns volums de finals del segle XIX escrits en anglès. 

5.5. Patrimoni immaterial 

En l’àmbit de patrimoni immaterial els elements es classifiquen en cinc tipologies: 

 Manifestació festiva: festes populars locals més arrelades al territori. 

 Tècniques a rtesanals: manifestacions singulars de la localitat rel acionades amb activitats 

tradicionals, oficis, gastronomia... 

 Tradició oral: referències de transmissió oral relacionades amb els llocs o elements locals. 

 Música i dansa: manifestacions musicals tradicionals. 

 Costumari: maneres de fer i costums pròpies de la localitat. 

El patrimoni  immaterial  inventariat  es pot  qu antificar en quinze ele ments p atrimonials 
classificats en manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i dansa. 
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Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies. 
 
 

Manifestacions festives 

Entre els sis béns relacionats amb el cicle festiu, veiem que cada nucli organitza unes activitats 
pròpies. Al n ucli de Sa nt Vicen ç, destaquen le s F estes Majo rs de Sant Vicen ç, d’Estiu  i 
d’Hivern, així com l’Aple c de la Miracul osa, que es celebra entorn el Pedrone t que hi ha a ls 
afores d el p oble. Ta mbé hi ha  tre s celebracions que han arre lat força els darrers anys:  la 
calçotada, la festa de l’Arbre i  el M ercat de l’Avet. P el que fa a les colònies, a Vila-seca s’hi 
celebra la Festa Major, mentre que a Borgonyà, a part de la Festa Major, celebren el tradicional 
Aplec de Bo rgonyà i una Festa de Reis que ma nté l’estructura simila r a la q ue es feia q uan 
encara funcionava la fàbrica. 

Tradició oral 

A l’inventari hi trobe m un a refe rència oral d’ origen no literari, que e s correspon amb  u na 
expressió molt estesa a la comarca: “Esclatats de Sant Vicenç”. 

Música i dansa 

Dins de la tipologia de música i dansa s’ha inclòs un dels elements més emblemàtics i distintius 
de Sant Vicenç: el Contrapàs Llarg “El Divino”. Aquesta dansa, pràcticament caiguda en l’oblit a 
tot Cataluny a, va poder ser tra nscrita pel cornamusaire sa ntvicentenc Miquel Puig bò, 
popularment conegut com en “Quel de la Mu nda”, esd evenint l ’únic exemple de contrapàs 
sil·làbic que existeix. Des de l’any 19 91 els santvicentencs han recuperat aquest ball de gran 
solemnitat. També hem inclòs una cançó denominada “al carrer més alt”, que a Sant Vicenç té 
una lletra diferent a la que es coneix popularment. 
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Costumari 

S’ha recollit un antic costum de Sa nt Vicenç que s’ha denominat la Crida muda, que consistia 
en  recollir el camal del pantaló per indicar que hi havia bou a la masia de la Torreta. 

5.6. Patrimoni Natural 

En l’àmbit de patrimoni natural els elements es classifiquen en dues tipologies: 

 Zona d’interès: zones amb un valor ecològic, paisatgístic, zoològic, botànic... 

 Espècimen botànic: elements botànics singulars 
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Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies. 

 

Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de nou zones, entre els que hi ha el riu Ter i 
el Ges. També s’han inclòs les fonts naturals, sense estructures construïdes, com són la d’en 
Marcel, del Raig, d els di ssortats, de l a Palmerola i del Jon caret. Com a ele ment de stacat, 
trobem el j ardí de l a torre del s Am os de Vila -seca, amb passeigs, estancs i fonts d’e stil 
romàntic que tran scorren entre un s m agnífics ex emplars de coníferes, pla ntats al  segle  XIX. 
També són de gran importància els espais enjardinats de la colònia Borgonyà, que li dónen un 
aspecte di stintiu en relació a les altres colònie s q ue e s van e stablir al riu Ter, típicam ent 
britànic.  

Pel que fa als Espècimens botànics, s’han inclòs els següents arbres centenaris: la sequoia del 
mateix jardí de la torre dels amos de Vila-seca -un exemplar extraordinari que amida més de 40 
metres-; els plàtans que hi ha a l’acabament d’aquesta finca, a tocar del canal; i el lledoner que 
hi ha al costat de la masia del Jolis. 
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Jardí de la torre dels amos de Vila-seca 

5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels b éns fitxats són maj oritàriament de ca ràcter p rivat. E n t ot cas,  aq uí cald ria 
discernir entre p ropietaris individ uals, ca s d els propietaris del  seu  propi habitatge, i els 
propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són eminentment 
elements urbans, fons documentals i d’imatges, zones d’interès i tot el patrimoni immaterial.   
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Protecció legal 

Al municipi de Sant Vicenç de Torelló hi consta un sol element que gaudeix de la màxima figura 
de protecció del patrimo ni cultural català. Es corre spon amb el Castell del s Torelló, que e stà 
declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, mitjançant el Decret 22-04-1949, publicat al BOE 
05/05/1949, integrat dins la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 

Entre el patrimoni immoble que consta protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), tenim 
els elem ents que van se r de clarats d ins del Pl a de Millora Urban a- Políg on Indu strial de  
Borgonyà, aprovat l’any 2005 (DOGC 24/04/2006), en el que hi ha els següents béns: 

 Xemeneia de Borgonyà 

 Resclosa i Turbines de Borgonyà 

 Edifici industrial 1 

 Serveis públics de Borgonyà 

 Edifiici industrial 3 
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 Edifici equipament públic E4A 

 Xalet nº6 i xalet nº7

Hem d’afe gir que din s el mateix Pla de Millora  Urbana- Polígo n Industri al d e Borgo nyà, es 
protegeixen els següents edificis segons la categoria de BPU: 

 Edifici equipament públic E4B 

 Edifici industrial 5 

 Nou magatzem de bales  

 Menjador de Borgonyà 

I segons la categoria de BIPCC: 

 Oficines de Borgonyà 

 Edifici industrial 2 

 

D’altra banda, segons la llei d’arxius i documents 10/2001 (DOGC 3437, 24/07/2001), els fons 
documentals que conten documentació de més de 100 anys queden legalment protegits. 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Sant Vicenç de 
Torelló, un  8 6 % n o ten en cap tip us de p rotecció, mentre q ue els qu e h o estan úni cament 
representen un 8% del total, que estan situats en la seva totalitat (llevat del Castell dels Torelló) 
a la part industrial de la colònia Borgonyà. 
 
 
 

8% 6%

86%

Legal
Física
Inexistent

 
Percentatges de la protecció existent dels béns. 
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Estat de conservació 

A nivell gene ral, l’estat de  conservació del patrim oni cultural de S ant Vicenç de Torelló és bo, 
tot i qu e u n 24% d els ele ments e s tro ba e n estat dolent o regular. Aq uesta valoraci ó e stà 
influïda pel manteniment que s’ha fet en la majo r part d’edificis per mantenir-ne la integritat, ja 
que la majoria es troben habitats.  

 

77%

18%
5%

Bo
Regular
Dolent

 
Gràfic 9. Percentatges de l’estat de conservació dels béns. 
 

Tant el patrimoni documental com l’immaterial i natural presenten, en te rmes generals, un bon 
estat de conservació. En el primer cas, especialment dels fons documentals gestionats des dels 
arxius, e stan con servats e n condicions òptime s. En el cas d el p atrimoni imm aterial, 
especialment de les m anifestacions festives, tenen u na bona acollida i estan força consolidats 
entre la població de Sant Vicenç de Torelló. El patrimoni natural, tot i que sovint amena çat per 
l’expansió urbanística, es troba en força bon estat.  

Hi ha una sèrie de béns que es troben en un es tat millorable, ja si gui per presentar cert 
deteriorament, trobar-se coberts de vegetació o que s’hi hagin fet pintades vandàliques. 

Cronologia 

Pel que fa  a la cronologia dels elem ents, podem observar com la major part corresponen als 
períodes m odern i contemporani, en concret de s de la sego na meitat del segle XIX fins als  
nostres dies. Es tra cta d’una estadística molt u sual, que s’expli ca tant pe r l a seva p roximitat 
temporal com perquè és en aquest període quan es va produir un creixement més important de 
la població, associat a l’establiment de l es colònies industrials de Vila-seca i Borgonyà, entorn 
de les quals s’ha generat una gran quantitat de patrimoni cultural.  
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1% 4%
12%

82%

1%
Prehistòria
Medieval
Modern
Contemporani 
Indeterminat

 
Percentatges de la cronologia dels béns. 
 
 

Com veiem en el gràfic, el període modern és el segon més  ben representat, ja que coincideix 
amb el moment de consolidació dels nuclis i la construcció de molts masos. Cal considerar que 
en els casos que a les fitxes hem aportat una cronologia compartida (per exemple: moderna i 
contemporània en algun s masos), en el gràfic e stadístic consta la primera època. No obst ant 
això, hi ha nombrosos elements, especialment masies, que la construcció actual és moderna o 
contemporània, però poden tenir antecedents medievals. 
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