
Mapa de Patrimoni Cultural

Taradell

Redacció: Marta Lloret Blackburn
  Antequem SL

 Juny  2017 

barbadomp
Placed Image



Memòria 

C. Hospital, 35 baix dreta  |  08301 Mataró 
T./F. 937903259  |  M. 619882005 
E-mail   correu@antequem.cat 

MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL 
DE TARADELL (OSONA) 

Dídac Pàmies Gual  

Marta Lloret Blackburn 

Mataró, 18 de juliol de 2017 

        



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

Memòria [p. 2] 

SUMARI 

1. PRESENTACIÓ ..................................................................................................................... 4

2. AGRAÏMENTS ....................................................................................................................... 5

3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC ......................................................................................... 6

3.1. Medi Físic ........................................................................................................................... 6 
3.2. Demografia i economia ...................................................................................................... 7 
3.3. Síntesi històrica .................................................................................................................. 9 
3.4. Toponímia i escut municipal ............................................................................................. 11 

4. METODOLOGIA .................................................................................................................. 12

4.1. Marc teòric ........................................................................................................................ 12 
4.2. Model d’inventari .............................................................................................................. 12 
4.3. Programa de treball .......................................................................................................... 13 

5. RESULTATS DE L’ESTUDI ................................................................................................. 15

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats ............................................................................... 15 
5.2. Patrimoni immoble ............................................................................................................ 16 
5.3. Patrimoni moble ............................................................................................................... 21 
5.4. Patrimoni documental....................................................................................................... 22 
5.5. Patrimoni immaterial ......................................................................................................... 23 
5.6. Patrimoni Natural .............................................................................................................. 25 
5.7. Estat actual dels elements inventariats ............................................................................ 26 

6. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................... 35



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

 

 

   

Memòria [p. 3]         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÈDITS 

Nom del projecte Mapa del Patrimoni Cultural 

Població i comarca Taradell, Osona 

Promoció i finançament Oficina del Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona) 

Ajuntament de Taradell 

Execució Antequem, SL 

Autors Dídac Pàmies Gual i Marta Lloret Blackburn 

Coordinador Marc Bosch de Doria 

Dates d’execució Juny 2016 – juliol 2017 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

 

 

   

Memòria [p. 4]         

1. PRESENTACIÓ 

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat 
en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu Programa Estudis i 
Projectes de Patrimoni Cultural, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del Patrimoni cultural 
local, amb 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. 

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del 
Patrimoni Cultural del municipi de Taradell (Osona). L’estudi ha estat encarregat a l’empresa de 
serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, S.L, a partir de la sol·licitud efectuada per 
l’Ajuntament de Taradell.  

La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret i Dídac Pàmies, entre els mesos 
juny de 2016 i juliol de 2017, amb la coordinació de Marc Bosch de Doria. 

 

 
Vista general de la població 
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2. AGRAÏMENTS 

Aquest treball no s’hauria pogut realitzar sense l’inestimable ajut d’un seguit de persones i 
institucions a qui volem agrair enèrgicament la seva col•laboració. En primer lloc volem agrair la 
col•laboració del personal de l’Ajuntament de Taradell pel seu interès i les gestions facilitades. 
Però volem fer-ho d’una manera molt específica a l'alcalde Lluís Verdaguer, així com al 
personal dels diferents departaments consultats, especialment la tècnica de cultura Berta 
Vaqué, a l'arquitecte municipal Josep Maria Claperols i al regidor Jordi Baucells. 

Quan hem necessitat fer una consulta en un arxiu, biblioteca, museu o centre oficial o privat, 
ens hem trobat una sèrie de persones que ens han atès molt professionalment. Volem agrair 
les atencions rebudes pels seus tècnics, especialment al personal de l’Arxiu Comarcal del 
d’Osona, l’Arxiu Mas, de l’Arxiu Gavín, del Centre Excursionista de Catalunya, del Museu 
Episcopal de Vic, de la Biblioteca de Catalunya, de la Biblioteca Joan Triadú de Vic i de la 
Biblioteca Antoni Pladevall de Taradell, concretament a l’Eva Leucó i la Laia Miralpeix.  

El nostre agraïment també és pels experts locals Salvador Solagran, Jaume Miralpeix, Josep 
Munmany i Mn. Antoni Pladevall, que s’han implicat molt en aquest projecte, ja sigui ensenyant-
nos molts racons del terme com transmetent-nos els seus coneixements. No hem d’oblidar a 
les persones (propietaris, masovers i llogaters) que sense excepció ens han obert tan 
amablement les portes de casa seva.  

Entre totes aquestes persones, volíem destacar especialment per la seva entrega i 
professionalitat a  la Marta Roca, que ha esdevingut la millor companya, assessora i amiga que 
es pugui tenir per fer un mapa de patrimoni. 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

 

 

   

Memòria [p. 6]         

 

3. MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC 

3.1. Medi Físic 

El municipi de Taradell està situat a la comarca d’Osona i té una extensió de 26’5 km2. El seu 
territori es troba al sector de llevant de la Plana de Vic, formada al voltant del Prepirineu, la 
Serralada transversal i la Serralada Prelitoral. Limita amb el municipi de Santa Eugènia de 
Berga a tramuntana, Malla i Tona a ponent, Sant Julià de Vilatorta i Viladrau a llevant i Seva a 
migdia. Dins el terme de Taradell hi ha l’enclavament de Mont-rodon, que malgrat que 
antigament en formava part actualment pertany al terme de Tona.  

A nivell geomorfològic, es tracta d’una zona de relleu suau amb els característics turons 
testimoni, excepte el sector de llevant del terme, amb un serrat que té el puig de l’Enclusa (686 
m.) i del Castell de Taradell (803 m) com els punts més elevats del terme.  El sector de ponent 
és una plana d’erosió fluvial que, a causa de l’acumulació de materials terciaris, fa que les 
seves terres tinguin una important fertilitat. Per aquest motiu, es tracta d’una zona àmpliament 
poblada des d’antic i que encara avui té l’agricultura i la ramaderia com una activitat econòmica 
destacada. En aquesta zona, s’hi va assentar el poble de Taradell, a l’entorn del qual hi ha 
diversos torrents i rieres que tradicionalment s’han aprofitat per l’economia local, ja sigui pels 
paraires i teixidors com pels diversos de molins fariners hidràulics. 

 
La Trona 

 

El clima de Taradell és de tipus mediterrani continental, que es caracteritza per estius més 
plujosos (que l’habitual en el clima litoral i prelitoral) i una gran amplitud tèrmica. En general, el 
règim pluviomètric de tot l’any és superior a la mitjana, com passa en els municipis de la plana. 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

 

 

   

Memòria [p. 7]         

Les temperatures d’estiu i d’hivern són força extremes i en dies anticiclònics és molt habitual la 
presència de boira a la plana, a causa de la condensació de les masses d’aire fred.   

La població vegetal del municipi està definida per un bosc eminentment de tipus mediterrani, 
especialment de bosc de roure martinenc (Quercus humilis), molt característic de la Plana de 
Vic, i que es concentra especialment en les serres i turons del terme.  

 

3.2. Demografia i economia 

Des de l’època medieval, el tipus de poblament en aquesta zona era l’hàbitat rural dispers, amb 
una petita part de la població concentrada a l’entorn de la sagrera de Sant Genís de Taradell. 
Des de l’època medieval, l’indret de Taradell estava ocupat per un petit nucli de població entorn 
el l’església de Sant Genís i per diverses masies disseminades. En el primer fogatges de 1497 
hi consta que Taradell tenia 27 focs, en el de 1515 30 focs i en el de 1553 55 focs. Des de la 
segona meitat del segle XVIII la població va mantenir-se més o menys estable fins a la dècada 
de 1930 en què va començar a créixer, tot i que de forma continguda. Els cens actual oficial (de 
l’any 2016) és de 6262 habitants. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
 

Per sectors de població, les estadístiques dels darrers anys reflecteixen una dinàmica similar a 
la societat en general del nostre país, en què predomina la població adulta entre els 30 i els 50 
anys, mentre que els infants i adolescents (15 a 19 anys) i els majors de 70 anys són els menys 
nombrosos. Tanmateix, en els darrers anys s’ha observat un augment de la natalitat i de 
l’esperança de vida.  
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POBLACIÓ TOTAL DE TARADELL PER GRUPS D’EDAT DE L’ANY 2016 
 

 
 
Font: Diputació de Barcelona 
 

Tradicionalment, les principals activitats econòmiques desenvolupades a Taradell han estat 
l’agricultura i la indústria, concretament dels menestrals que s’establiren a la zona propera a 
l’església i en concret del gremi dels paraires, que adquirí una importància notable des del 
segle XVI i que va succeir la indústria tèxtil de principi del segle XX amb la instal·lació de 
diverses fàbriques. També formaven part de la indústria tradicional els molins fariners que hi 
havia al costat dels cursos fluvials del terme, que complementaven l’economia dels masos.  

Des de mitjans del segle XX, el sector primari ha anat perdent importància fins a ser una 
activitat migrada. La indústria de la població segueix essent important, especialment en el 
sector metal·lúrgic, mentre que el tèxtil i la construcció han patit una forta reculada en els 
darrers anys. A banda del sector secundari, també destaca el sector serveis (comerç, 
restauració, assistencials, de gestió, etc.) que ocupa més de la meitat de la població activa del 
municipi. En aquest sentit, a Taradell es segueix la mateixa dinàmica que a la resta de la 
comarca i de Catalunya.  

Taradell és una població força ben comunicada a nivell terrestre, en especial per la proximitat 
de l’autovia C-17, principal eix de comunicació de la comarca, que enllaça les comarques 
d’Osona amb el Vallès i el Barcelonès. La proximitat de la població amb el Parc Natural del 
Montseny fa que sigui una de les seves portes d’accés. Pel terme també hi transcorre el sender 
de Gran Recorregut 2 comunica Aiguafreda i la Jonquera, i a nivell intern hi ha el sender PR-C 
42. 
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3.3. Síntesi històrica 

La presència humana al municipi de Taradell es documenta des de l’època prehistòrica, a 
través de material Neolític localitzat en superfície. Tota aquesta zona també es caracteritza per 
l’abundant presència de restes fòssils procedents de les diverses formacions geològiques que 
conformen el municipi. Dins el terme de Taradell també s’han localitzat diversos llocs 
d’enterrament prehistòrics, com és el dolmen dels Sequers de Gasala, la tomba del Sot de 
l’Arenal i la tomba de la Serra, entre d’altres. 

També s’han localitzat vestigis antics en els sectors de migdia i llevant del terme municipal. 
Entre les restes més destacades tenim les de Castellets on, a banda d’abundant material 
d’època ibèrica i romana, s’hi van  localitzar restes de fonaments, que quedaren destruïts amb 
la construcció d’una granja. Igualment destacada és la necròpolis de l’Esquís on s’hi van 
documentar una vintena de tombes de lloses d’època romana. 

Durant el període alt medieval, tenim constància d’una ocupació disseminada del territori que 
avui ocupa Taradell, dominat pel seu castell que està documentat des de l’any 893. El castell i 
el seu terme, que comprenia les parròquies de Sant Genís de Taradell, Sant Martí de Viladrau, 
Santa Eugènia de Berga i Santa Maria de Vilalleons, seran novament esmentats en diversos 
documents anteriors al segle XI. L'any 1033 ja trobem documentat a Bermon de Taradell, 
primer castlà conegut, una descendent del qual, Tiburgeta de Taradell, es casaria amb Pere de 
Vilademany al segle XII. Al segle XIV els límits del castell foren conflicte entre la universitat de 
Vic i els Vilademany, tot i que s'acabà resolent a favor dels segons per ordre del rei Jaume II. A 
finals del segle XIV i fins al segle XV el castell fou reconstruït, si bé poc després començà el 
seu abandonament. A finals del segle XVI hi van residir masovers, la darrera coneguda Nofra 
Sabates del Castell. Al segle XVII pertanyia al vescomte de Joc, junt amb el castell de Sau de 
Viladrau. 

 
Castell de Taradell 

A mitjans del segle X l’església de Sant Genís ja formava part del terme del Castell. En l’acta 
de consagració de l’església que va substituir a la primitiva, datada de mitjans del segle XI, s’hi 
esmenten els límits de la parròquia i dels vilars que en formaven part,  Mayans, Cici (Vilacís), 
Mulisti (Molist), Locustaria (Llagostera), Gasala o Espanya. En la mateixa acta de consagració 
s’hi hi consten la sagrera i les esglésies de Santa Creu del Castell i Sant Pere de Llagostera. 
Des del segle XII la població que s’aplegava a l’entorn de la sagrera i tots els masos que 
formaven part del terme del castell estaven sota el domini jurisdiccional del seu senyor, i sovint 
també ho estaven del senyor de les terres i dels propis masos. Al segle XIV els senyors del 
Castell posseïen diversos masos com són la Madriguera, que tenia els masos Gasala; Puig, 
Espanya, Gurri, Vinyes, Gorombau, etc. La família Mont-rodon també tenia el domini sobre 
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alguns masos del terme, com són Vilacís d’amunt, Bellpuig i Pujol d’amunt, entre d’altres. Un 
altre dels senyors del terme era la Catedral de Vic,  que posseïen els masos Molist, 
Valldemunt, Valldevall, Esquís, Ferriol, Codina, etc.  Sí bé aquests eren els principals senyors 
del terme, altres masos estaven sota el domini d’altres institucions religioses. 

La majoria dels masos de la parròquia van bastir-se entre els segles XII i XV, com és el cas del 
Colomer, el Bou (abans Pujol d’Amunt), El Ferriol, el Generó, el Gurri, el Molist, El Pujol, El 
Ricart, El Tosell, El Vivet, etc. Molts dels masos existents fins aleshores van quedar deshabitats 
després de la crisi baix medieval, pel que uns van esdevenir masos rònecs i es van extingir i 
d’altres  van ser absorbits per altres masos. La consolidació dels masos actuals no es va 
produir fins els segles XVI i XVIII, coincidint amb un augment demogràfic i l’excedent agrícola. 
En aquest moment, les masies medievals existents van ser ampliades o reconstruïdes, i de 
forma paral·lela se’n van bastir de noves. 

 
La Font Gran 

A l’època moderna també va començar-se a consolidar el nucli de Taradell. Les primeres cases 
construïdes, destinades als habitatges i tallers d'artesans, van acabar configurant els principals 
carrers del poble. Entre els oficis en va destacar un per sobre dels altres, el dels paraires i 
teixidors, afavorit en bona part per l’abundància d’aigua en la proximitat del nucli. El gremi dels 
paraires es reunia a la capella de Santa Llúcia, fins que al segle XVIII van situar-se a l’indret de 
la Font Gran. El bon funcionament del gremi va propiciar un augment demogràfic, que va 
suposar un creixement progressiu del nucli, a l’entorn de les principals vies de comunicació. 
Entre finals del segle XIX i principi del XX el sector tèxtil va viure una gran transformació amb la 
instal·lació de diverses indústries, que van donar un impuls econòmic i demogràfic a la 
població. 

Com moltes de les poblacions osonenques, Taradell va ser terra de bandolers, entre els que 
destaquen en Perot Rocaguinarda i en Toca-sons. A principi del segle XVII Rocaguinarda 
esdevenia cap de la quadrilla que estava al servei de Carles de Vilademany i Cruïlles, senyor 
de Taradell i dirigent nyerro de Vic. El bandoler es refugiava sovint a les balmes del sector de 
llevant del terme, on perdura el topònim de “Cuines d’en Roca Guinart”. També en aquest 
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indret hi ha la “fossa d’en Toca-son”, on el batlle i el sometent de Taradell van capturar Jaume 
Masferrer, cap de quadrilla al voltant del qual s’ha creat una festivitat local. 

Entre els successos produïts en el context de la Guerra Civil, és conegut el cas de la carretera 
de Vic a Barcelona, al Coll de Malla. Aquí les milícies antifranquistes de Vic van assassinar 
Josep Soldevila, Josep Boixadera i Jaume Galobart, el darrer dels quals era un gran propietari 
osonenc. Ell d’entrada va aconseguir fugir, ferit, a través d’un camp de blat, fins arribar al mas 
Gorombau del terme de Taradell. El masover va manar als seus fills anar als masos veïns (el 
Prat, el Bolló) per demanar consell de què fer amb l’amo del mas Riambau. Al cap de poca 
estona els milicians el van localitzar i el van afusellar a l’era del mas. 

La misèria que va acompanyar els anys de postguerra va donar pas a mitjans de la dècada de 
1950 a una progressiva recuperació econòmica i social, amb un nou impuls a partir de 1979, 
quan es va instituir el primer ajuntament democràtic. 

3.4. Toponímia i escut municipal 

Hi ha diverses hipòtesis de la procedència del topònim Taradell. D’una banda, D. Enrique 
Vincke apunta que prové del celtíver il tara dell, derivat de il tara ter en referència a un castell 
situat en el riu (Revista Taradell, núm. 71). D’altra banda, Mn. Joan Segura creu que el seu 
origen en Terradell, provinent del nom de Thierry, com a persona que hauria estat propietari del 
castell. Sanpere i Miquel situa en seu origen en l’hebraic Birah o Tira i El, que significa “Torre” i 
“Déu” (Revista de Taradell, núm. 95). A. Griera apunta que prové del llatí terradellum, que 
significa petit tros de terra (Pladevall, 1995:37). 

El primer escut documentat del Taradell és el dels Vilademany, senyors del castell de Taradell. 
Era un escut partit en creu: al primer i quart quarter, de gules o vermell, una creu flordelisada 
buidada d’argent i en el segon i tercer d'argent tres faixes d'atzur o blaves. Malgrat que sense 
fonament històric a mitjans del segle XIX es va utilitzar un nou escut on hi havia un teler de 
teixidor, l’antic escut dels Vilademany es va continuar utilitzant i ha arribat als nostres dies, 
quarterat en creu, al 1r i al 4t de gules, una creu floronada buidada d'argent; al 2n i 3r d'argent. 
3 faixes d'atzur. Per timbre una corona de baró. Va ser aprovat oficialment per la Generalitat de 
Catalunya el 23 de novembre de 2012 i publicat al DOGC del 10 de desembre de 2012.  (Font: 
Antoni Pladevall i Font). 

 
Escut antic i escut actual de Taradell (Font: Ajuntament de Taradell) 
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4. METODOLOGIA    

4.1. Marc teòric 

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni 
cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic 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’informació oral. Amb l’inventari fet i les dades recollides es poden fer les 
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 patrimoni i un instrument que permeti d’establir mesures per a la seva protecció i 
conservació;  el seu accés públic; la planificació de la seva rendibilització social; l’elaboració de 
programes de difusió (com per exemple programes didàctics i turístics, publicacions, jornades 
de debat o conferències); la presa de decisions en el planejament urbanístic; i la planificació de 
la senyalització, entre d’altres mesures. 

Però es tracta d’un element viu, un instrument que pot créixer o disminuir. S’hi podran afegir 
més endavant nous béns perquè es consideri oportú o perquè apareguin nous elements, 
desconeguts en el moment de la realització del treball (nous jaciments arqueològics, donacions 
de col·leccions, etc.). O se’n poden treure per motius diversos, com el robatori, la seva 
destrucció (natural o antròpica) o els canvis de criteris. Amb aquestes premisses, cal considerar 
el Mapa de Patrimoni Cultural com una eina dinàmica i activa. 

S’ha de tenir present, però, que no es tracta d’un treball de recerca pura i estricta. No s’ha 
pretès fer una història de Taradell, ni fer un anàlisi de l’evolució del municipi, ni un estudi 
estadístic. No hi ha el plantejament d’una hipòtesi, ni s’han fixat uns objectius científics. Per tant 
no hi ha unes conclusions, ja que no es tracta d’un element clos, sinó viu, com hem dit abans. 
Tampoc és un catàleg del patrimoni o de béns, amb una normativa associada de protecció. Per 
tant, no té capacitat legal ni normativa. És una base de dades, que recull tot el patrimoni 
existent en el municipi, a partir de la qual es poden gestionar diverses accions; però sempre 
com un punt d’inici. 

4.2. Model d’inventari 

El mapa del patrimoni local contempla cinc àmbits temàtics i diversos tipus d’elements. El 
patrimoni inclòs en el treball s’estructura amb la següent tipologia:  

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 
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 3.2- Fons documental 

 3.3- Fons bibliogràfic 

4.-Patrimoni immaterial 4.1- Manifestacions festives 

 4.2- Tècniques artesanals 

 4.3- Tradició oral 

 4.4- Música i dansa 

 4.5. Costumari 

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

 5.2- Espècimens botànics singulars 

 

S’ha utilitzat el model de fitxa establert per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona, que comprèn els següents camps d’informació: Número de Fitxa; Codi; Àmbit; 
Denominació; Lloc/Adreça; Titularitat; Nom del propietari; Tipologia; Ús Actual; Descripció; 
Observacions; Estat de conservació; Autor; Estil/Època; Any; Segle; Emplaçament; Longitud; 
Latitud; Altitud; Accés; Número de negatiu; Altres; Historia; Bibliografia; Protecció; Inventari; 
Autor de la fitxa; Data de registre; Data de modificació; i fins a un màxim de tres fotografies. 

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 Arquitectònic de Catalunya (IPA) i l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (CCAA), l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (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 Catalunya, l’Inventari de 
Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de Camins Ramaders. Aquesta relació de béns s’ha 
ampliat amb el Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Taradell, aprovat l’any 2009. 

També s’ha consultat l’Arxiu Comarcal d’Osona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó; l’Arxiu Nacional 
de Catalunya; l’Arxiu Episcopal de Vic; l’Arxiu Mas, l’Arxiu del Centre Excursionista de 
Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic i Documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local i l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona; la secció de l’Inventari Artístic del Bisbat de Vic; el Museu Episcopal 
de Vic;; la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de Joan Triadú de Vic i la biblioteca municipal 
Antoni Pladevall. 

Pel que fa a la planimetria emprada, s’ha utilitzat els mapes virtuals de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, de Taradell: topogràfic de 1:50.000; topogràfic de 1:25.000; topogràfic de 1:5.000; 
ortofotoimatge de 1:5.000, ortofotoimatge de 1:25.000. També s’ha consultat la planimetria del 
SITMUN de la Diputació de Barcelona. 

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 tot aquell patrimoni immoble, 
moble i natural que figura en el Mapa. Hem comptat amb la col·laboració d’alguns veïns que 
han facilitat la nostra feina acompanyant-nos a visitar els elements o bé ens han obert les 
portes de casa seva.  
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Durant el treball de camp s’ha anotat tota la informació possible per la descripció dels elements 
de patrimoni, segons el model de fitxa establert i s’han situat topogràficament amb un aparell 
de GPS, en cas que el bé no estigués referenciat a la planimetria de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. D’altra banda, s’han fotografiat en format digital els elements que han 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 utilitzat 
les fotografies cedides per persones o entitats del poble. El treball de camp s’ha recolzat en 
una sèrie d’entrevistes als propietaris o ciutadans que, estant o no relacionats amb les entitats 
socials i culturals del municipi, podien tenir alguna vinculació amb elements del patrimoni 
cultural de Taradell.  

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 diagnòstic concret de la rellevància, tipologia, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Taradell. 

En el cas d’elements ja inventariats per la Generalitat, sempre que ha estat possible, s’ha 
mantingut la mateixa nomenclatura. En l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Taradell, s’han 
detectat diverses incidències per contenir béns desapareguts, duplicats o fora del terme 
municipal. En concret, hi ha dos registres de Can Moltures i Gasala, entre d’altres; les cases de 
Can Bailon, El Bolló i l’Hostalet del Bolló es troben en terme municipal de Santa Eugènia de 
Berga ; les cases de Can Moltures i la Fontantiga van ser enderrocades. 

D’altra banda, pel que fa a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) no s’han 
inclòs tots els elements que hi consten les peces de les col·leccions del mas Colomer de forma 
individualitzada. 

 
Document de l’arxiu parroquial de Taradell
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

5.1. Elements fitxats i elements no fitxats 

S’han fitxat un total de 585 elements del patrimoni cultural de Taradell. En destaquen, per la 
quantitat de fitxes, els elements de patrimoni immoble, especialment els edificis. És menys 
nombrós el patrimoni documental, natural, immaterial i moble. Cal tenir en compte que hi ha 
alguns béns, com elements arquitectònics, elements mobles o petites construccions, que s’han 
inclòs, en la fitxa genèrica corresponent a alguna masia o altres elements immobles. 

Àmbits / Tipologies Codi Nombre % Nombre % 

    Àmbits Tipologies 

PATRIMONI 
IMMOBLE 

  401 68%  100% 

Edificis 1.1    216 55% 
Conjunts 

arquitectònics 
1.2           11 2% 

Elements 
arquitectònics 

1.3    103 25% 

Jaciments 
arqueològics 

1.4    22 6% 

Obra civil 1.5     49 12% 
PATRIMONI 
MOBLE 

  79 14%  100% 

Elements urbans 
2.1    21 27% 

Objectes 2.2    15 19% 
Col·leccions 2.3    43 54% 

PATRIMONI 
DOCUMENTAL 

  29 5%   100% 

Fons d’imatges 3.1    2 7% 

Fons documentals 
3.2    26 90% 

Fons bibliogràfics 3.3     1 3% 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

  22 4%  100% 

Manifestacions 
festives 

4.1    15 68% 

Tècniques 
artesanals 

4.2    3 14% 

Tradició oral 4.3    0 0% 
Música i dansa 4.4    2 9% 

Costumari 4.5    2 9% 
PATRIMONI 
NATURAL 

  54 9%   100% 

Zones d’interès 5.1    36 67% 
Espècimens botànics 5.2     18 33% 

TOTALS   585 100% 585   
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Elements inventariats per àmbits 

 

D’altra banda, en la realització del Mapa s’ha descartat fer la fitxa d’altres elements de 
patrimoni poc representatius perquè amb el temps han perdut algun dels seus valors originals, 
o perquè s’han destruït. Aquests elements també s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats, 
ja que malgrat que en puguem tenir alguna referència bibliogràfica o oral, no s’han localitzat, no 
s’hi ha pogut accedir o bé les notícies són massa vagues. Els béns del llistat d’elements no 
fitxats (veure annex 4) podran ser inclosos a la base de dades en futures revisions o 
actualitzacions del mapa, si es considera oportú.  

5.2. Patrimoni immoble 

Com s’ha indicat anteriorment, en la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha 
partit dels inventaris del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la Generalitat de Catalunya i 
del Catàleg de béns a protegir del POUM de Taradell i del buidatge bibliogràfic. A banda 
d’aquests elements, bona part dels elements han estat inventariats gràcies al coneixement del 
terme municipal de diversos experts locals. Durant el treball de camp s’han detectat elements 
dels quals no teníem coneixement prèviament, alguns dels quals han passat a format part del 
Mapa de Patrimoni o d’altres s’han inclòs en el llistat d’elements no fitxats. És el cas de bona 
part dels edificis inventariats, que no figuraven en cap estudi ni document però s’han considerat 
d’interès històric, arquitectònic i /o social. 

En termes generals, el patrimoni immoble documentat és el reflex del caràcter eminentment 
rural que ha tingut Taradell al llarg de la història, per una banda, i del nucli de població d’origen 
medieval que s’ha conservat. s cinc nuclis de població d’origen medieval per l’altra. El nombre 
de cases de poble i de masies així ho testimonien. 
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54%

3%

26%

5% 12%

Edifici Conjunt arquitectònic Element arquitectònic Jaciment arqueològic Obra Civil

 
 
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 
arquitectònics, 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 total de dos cents setze elements. Entre el 
patrimoni arquitectònic conservat hem de remarcar la conservació de les restes del castell de 
Taradell, la torre de Don Carles i les torres de defensa de Terrers, la Madriguera i la 
Vallmitjana. També hem de remarcar la presència de diverses masies d’origen medieval, com 
són Penedes –que manté bona part de l’estructura primitiva-, el Conier, la Madriguera, Gasala, 
el Puig, la Casa Vella del Gurri, el Gurri Xic, les Vinyes, Llagostera,Gorombau, l’Om, la Roca, 
Vilacís d’amunt, Bellpuig, el Pujol, el Bou, Terrers, Terrerons, el Molist, la Valldemunt, 
Castanyola, la Valldevall, l’Esquís, el Ferriol, la Codina, el Colomer, el Bou, el Generó, el Ricart, 
el Tosell, el Vivet, etc.; algunes de les quals, tot i haver-se consolidat posteriorment, conserven 
vestigis de l’estructura primitiva.  

Són igualment destacables de l’època medieval els molins fariners hidràulics que van construir-
se al costat dels cursos fluvials taradellencs, com són el molí de Baix i de Dalt de l’Esquís, de la 
Foguera, de Bellpuig, de Més a Prop, del Molist, dels Capellans i dels Sorts; alguns dels quals 
es troben en estat ruïnós. 

La major part de les masies esmentades anteriorment van consolidar-se en època moderna, 
entre els segles XVI i XVIII. En aquest moment, coincidint amb un període de creixement 
demogràfic i econòmic, també van construir-se noves masies d’estil clàssic, com el Molist,  la 
Casa Noval del Vilar, Mansa, Marenga, Llagostera de Baix, Pratsevall, etc.;, i dos hostals, dels 
Frares i del Bou. També d’aquest període és la Font Gran, la casa del gremi dels paraires, prop 
de la qual s’hi va instal·lar la fàbrica tèxtil del Tint a principi del segle XX.  
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La major concentració d’edificis d’interès patrimonial de Taradell els trobem al seu nucli antic. 
Van construir-se a l’entorn de la sagrera i posteriorment, entre els segles XVI i XIX com a cases 
de menestrals. Són bons exemples de l’arquitectura popular local Can Capellà, Can Garriga del 
Vi, Can Dolfo, Can Jep Seva, Can Let, Can Maimir, Can Met, Can Parrella, Can Quintana i Can 
Seva, entre moltes altres. 

A principi del segle XX van arribar els primers estiuejants al poble, que aviat es feren construir 
cases segons el gust modernista de l’època, com són la Villa Maria, la Casa dels Italians, Torre 
d’en Granyent, la Torre de Sant Sebastià, El Bar, etc. 

No són menys importants els edificis religiosos que es distribueixen pel terme municipal. En 
primer lloc, hem de destacar l’església parroquial de Sant Genís que, malgrat tenir origen en un 
edifici romànic del qual en queda el destacat campanar, la seva factura és barroca. Al terme de 
Taradell s’hi conserven les restes de la capella romànica de Santa Creu del Castell, dins el 
recinte del castell. També són d’origen romànic les capelles rurals de Sant Joan del Prat i de 
Sant Quirze de Subiradells. Durant el segle XVI es va construir la capella de Santa Llúcia dins 
el nucli de Taradell, on s’hi va reunir el gremi dels paraires en el seu origen. Algunes masies 
com Llagostera de Dalt i Llagostera de Baix també tenen capelles que, tot i ser d’origen tardà, 
també tenen interès històric.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penedes 
 

 

Conjunts arquitectònics 

Com a conjunt arquitectònic s’han inventariat nou elements, que es corresponen amb els 
carrers del nucli antic de Taradell, així com les fàbriques tèxtils del Tint i del Vapor. També 
s’han inventariat els grups de cases de Ca l’Espanyol i les Torres d’estiueig d’en Sagrera. 

Elements arquitectònics 

Entre els elements arquitectònics, s’han inclòs a l’inventari cent béns. Corresponen a 
construccions de menor entitat que els edificis. D’una banda, s’han fitxat quaranta-una fonts 
amb estructures construïdes, distribuïdes per tot el terme municipal, com són la de la Codina, 
de la Foguera, de la Font Gran, de la Madriguera, de la Roca, de la Serra, de les hortes, de la 
Vallmitjana, de Llagostera de Baix, de Panedes, de Pratsevall, de Sant Antoni, de Sant Jaume, 
del Carme, del Castell d’en Boix, etc. També relacionats amb l’aigua, s’han inventariat els 
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safareigs de Penedes i del Sot de l’Arenal, així com la cisterna de Can Vidal. D’altra banda, 
s’han inventariat diverses creus: la creu de pedró de Can Figueres, la creu que commemora la 
mort d’un refugiat prop del Generó, la creu dels Miquelets, que senyala el lloc d’enterrament 
prop del Pujol i la creu del castell de Taradell. En el medi rural s’han inventariat diversos 
elements d’interès, com són la caseta de l’ariet hidràulic de Gorombau, diverses fites de terme, 
el pou de glans,  els forns de teules i de coure pinyes de la Vallmitjana i del Colomer. Encara en 
l’àmbit rural, s’han inventariat elements relacionats amb les masies  com el pou de gel de 
Terrers, el finestral del segle XVII recuperat de la desapareguda masia del Camp, els finestrals 
de la desapareguda masia de Masgrau i l’escut  heràldic del Puig, que per les seves 
característiques és un Bé Cultural d’Interès Nacional. També s’han incorporat els monòlits 
situats en l’àmbit rural, com són el del Pi Gros i el de l’Onzè Centenari del Castell de Taradell. 
En el context urbà, s’han inventariat diversos elements que formen part d’edificis, com són les 
majòliques que decoren algunes façanes del poble, símbol de la devoció popular; així com 
diverses obertures de pedra reaprofitades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font de la Madriguera 

Jaciments arqueològics 

Dins d’aquesta tipologia, s’han documentat un total de vint-i-un jaciments arqueològics, la 
majoria trobats de manera fortuïta per la troballa de material en superfície. D’una banda, s’han 
fitxat la sepultura megalítica dels Sequers de Gasala, com també les diverses tombes 
escampades pel terme, de les quals poques algunes són individuals i d’altres estan agrupades 
formant una necròpolis: del Sot de l’Arenal, de la Serra, de la serra de Montmany, de Mansa, 
del Pujol, del Serrat de la Madriguera, de Gasala, de Goitallops i de l’Esquís. També s’ha inclòs 
la Feixa dels Morts del Pujol, on es documenta l’enterrament de 99 miquelets l’any 1822. D’altra 
banda s’han inclòs els indicis d’ocupació romana de Castellets i del Pla del Conier. Els vestigis 
prehistòrics localitzats a les Coves d’en Rocaguinarda i de Cau Gran també han fet que siguin 
inventariats com a jaciments arqueològics. Finalment, s’han inventariat restes d’antigues 
construccions, com són les de les de Subiradells, la torre de la Guàrdia, la torre de l’Enclusa, la 
Fontantiga, el Camp i Can Girapells.  
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Sepulcre dels Sequers de Gasala 

Obra civil  

Dins d’aquesta tipologia s’han fitxat quaranta nou elements corresponent a obres d’enginyeria. 
En primer lloc hem de destacar la Canalització de la portada d’aigua a Vic, una obra del segle 
XVIII que porta les aigües de Bellpuig a la ciutat de Vic a través d’una canalització subterrània. 
També hem de destacar les rescloses, recs i basses construïts als diferents cursos fluvials del 
municipi per abastir els molins antics: del Molist, del Gurri Xic, de la Foguera, de Gorombau, del 
molí del Ral, etc.; com també per al rec com la resclosa de l’hort del Gurri Gros. També són 
destacables els diversos ponts del terme, alguns relacionats amb els molins com el de Sorts o 
el dels Capellans, i d’altres d’ús civil com el dels treballadors i els amos de la fàbrica del Tint. 
D’altra banda, formen part d’aquesta tipologia els diversos camins rals que comunicaven 
Taradell amb els pobles veïns, així com els senders de gran recorregut GR-2 i de petit 
recorregut PR C-42. S’han inclòs a l’inventari diverses mines d’aigua, com són la del Molist, 
dels horts de les Gaies, de Terres, i de la Vallmitjana. Finalment, s’ha inventariat el dipòsit 
d’aigua de Can Costa i Font, que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local. 

 Pont del molí dels Capellans 
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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. 

 Objectes: 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 setanta nou elements del patrimoni de Taradell que 
s’adapten a les tres tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes o col·leccions. 

27%

19%
54%

Element urbà Objecte Col·lecció

 
 
Percentatge de Patrimoni Moble per tipologies 

Elements urbans 

Els elements urbans inventariats són, d’una banda, cinc fonts situades als nuclis  de Taradell: 
de la plaça dels Pinyonaires, de Santa Llúcia, del carrer Ramon Pou, del parc Jaume Vila i del 
Xumet. També s’han fitxat com a element commemoratiu els monuments a Francesc 
Camprodon, a la pagesia, a l’Atlàntida, a l’Expedició a l’Everest, a Mossèn Joan Vilacís, a Pau 
Casals, al Gos Caçador, al metge rural, als Caiguts, a l’Exaltació a la vida i la pau, l’Al·legoria 
de Taradell, els monòlits a la Creu de Padró i a Antoni Sors i les escultures del Sereno de Can 
Costa i de la Flor de la vida. Finalment, s’ha inventariat la Creu de la Santa Missió que hi ha al 
costat de la portalada de l’església parroquial. 

Objectes 

Hem localitzat un total de quinze elements d’aquesta tipologia, sovint lligats al patrimoni 
religiós: la pintura de Mario Bedini situada a l’església “Al·legoria del martiri de Sant Sebastià”, 
les campanes de Sant Genís de Taradell, el retaule de Sant Joan del Prat i les imatges del 
Roser de Vilacís de Vall, del Ricart i de la Vallmitjana, on també n’hi ha una de la Puríssima.  
Com a figures festives, hem inclòs els gegants Guillem de Mont-rodon i Tiburgeta de Taradell. 
També s’han inclòs la làpida de sarcòfag de la rectoria, els pergamins de la Sala de Plens, el 
teler de la fàbrica Canal Autonell i la premsa de vi de Vilacís de Vall, entre d’altres.  

Col·leccions 

S’han inventariat una quantitat molt significativa de col·leccions, que indiquen el gran interès 
que hi ha entre la població per conservar objectes de tot tipus. Entre les quaranta tres 
col·leccions inventariades, la majoria són de tipus etnològic, tot i que en trobem de tot tipus de 
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temàtica: art, goigs, càntirs, cistells, eines agrícoles, guarniments, maquetes, mobles, motos, 
etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lecció de cistells del Colomer 

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 aquest àmbit hem localitzat setze elements del patrimoni de Taradell que s’adapten a dues 
tipologies de patrimoni documental: fons d’imatges i fons documental. 

7%

93%

Fons d'imatges Fons documental

Percentatge de Patrimoni Documental per tipologies 
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Fons d’imatges 

Els dos fons d’imatges inventariats a Taradell són de tipus fotogràfic, un d’ells és el destacat 
Arxiu Fotogràfic de Taradell, amb un fons d’unes 31000 fotografies, i l’altre és el fons fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya. 

Fons documental 

S’han inventariat un total de vint-i-sis fons documentals, dels quals el parroquial destaca per la 
seva antiguitat, que malgrat una part va ser cremada s’hi conserven documents del segle XIV. 
També s’han inventariat els arxius patrimonials de les cases de Bellpuig, Cal Capellà, Can 
Marxant, la Vallmitjama, el Gurri Gros i el Vivet. Igualment s’han inclòs els arxius d’entitats i 
formacions locals històriques, com són l’Esbart Sant Genís, la Societat de Caçadors, Brillant’s, 
la Cobla Orquestra Lluïsos i la Cobla Genisenca. Com a fons privat també s’ha localitzat un 
dietari de la Guerra Civil escrit i il·lustrat pel taradellenc Pere Codina.  Un altre arxiu molt 
destacat localitzat a la població és el de l’arquitecte Josep Maria Pericas, que conté croquis, 
plantes i anotacions de diverses fortaleses osonenques. Pel que fa al patrimoni documental 
públic, s’ha fitxat el fons de l’arxiu municipal, on s’hi conserva la documentació administrativa 
generada per l’Ajuntament des de mitjans del segle XIX als nostres dies. A la Biblioteca de 
Catalunya també tenen pergamins antics referents a Taradell, pel que també s’han inclòs a 
l’inventari. Finalment, s’han inventariat els goigs a la Creu del Padró de Can Figueres, a la 
Mare de Déu de Mont-rodon, a la Santa Creu del Castell, a Sant Antoni Abat, a Sant Genís, a 
Sant Joan del Prat, a Sant Quirze i Santa Julita, a Sant Sebastià i a Santa Llúcia. 

 Dietari de la Guerra Civil 

Fons bibliogràfic 

El fons bibliogràfic del llegat Gomis-Carreras ha estat l’únic element d’aquesta tipologia que 
s’ha inventariat. 

 

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. 



Mapa del Patrimoni Cultural 
Taradell (Osona) 

 

 

   

Memòria [p. 24]         

 Tècniques artesanals: manifestacions singulars de la localitat relacionades 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 quantificar en disset elements patrimonials classificats 
en manifestacions festives, tècniques artesanals i tradició oral. No s’ha inventariat cap element 
de la tipologia Tradició oral. 

 

75%

15%
10%

Manifestacions festives Tècnica artesanal Música i dansa

 
Percentatge de Patrimoni Immaterial per tipologies 
 
 

Manifestacions festives 

Entre els quinze béns relacionats amb el cicle festiu, trobem les festes Majors  de Sant Genís 
de Taradell, de Sant Sebastià, de la Roca, de la plaça del Sol, del barri de Mont-rodon. També 
s’han inclòs la destacada festa dels Tonis de Taradell, declarada Festa d’Interès Nacional, com 
també la festa d’en Toca-sons i el Viacrucis, actes singular que s’emmarquen dins de 
celebracions . També s’ha inclòs la històrica fira de Santa Llúcia, que malgrat la transformació 
en fira nadalenca, té el seu origen en el segle XV. Per la seva singularitat s’ha inclòs la Festa 
de Reis, com també per la seva tradició la Festa d’homenatge a la Vellesa, el concurs de grills, 
cargols i salts de granota i la Fira del Caçador. 

Tècniques artesanals 

Com a ofici tradicional de la població s’ha inventariat l’ofici d’escloper. També s’han inclòs les 
tècniques tradicionals de construcció de pallers i la rotació quadriennal que s’està recuperant al 
camp dels Ametllers del mas Colomer.   
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Rotació quadriennal de conreus del Colomer 

Música i dansa 

Dins de la tipologia de música i dansa s’ha inclòs dos balls tradicionals de la població: el ball 
del Ciri i el ball de bastons. 

Costumari 

Les dues antigues costums de la població que encara segueixen vigents són la de construir 
atxes de barballó per rebre els reis de l’Orient, i les estacions del Viacrucis representades en 
creus de fusta fixades a les façanes de les cases.  

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 

 

67%

33%

Zones d'interès Espècimen botànic

 
Percentatge de Patrimoni Natural per tipologies 
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Zona d’interès 

Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat un total de trenta set zones, entre els que hi ha el riu 
Gurri, les rieres de Taradell, de Tona i de la Tomba Múnter, com també el gorg de Cal Monjo 
situat al torrent de Santa Eugènia. També s’ha inclòs diverses fonts naturals, sense estructures 
construïdes, de Can Fuma, Can Clos, dels Degotalls, dels Segadors, de Mansa, de Girapells, 
de Sant Quirze i d’en Déu. Pel seu interès natural també s’ha inventariat les basses de l’Horta 
del Bou, del Colomer, del Pujol; i els embassaments artificials de la Vallmitjana, de la Font 
Groga i del Sot de l’Arenal.  S’han inventariat els espais naturals de l’EIN del Turó de 
Torrellebreta, de Pratdevall i l’EIG Sobrevia-Coll de Romagats. Davant la torre del Tint hi ha un 
jardí que també s’ha considerat d’interès, com els horts antics del Colomer, de Vilacís de Vall, 
del Gurri Gros i dels Horts de les Gaies. Com a llocs singulars s’ha inventariat la Creu de pedra 
i les roderes que hi ha al costat, el jaciment paleontològic de Gasala i la balma de Goitallops. 
Finalment, s’ha inclòs la pedrera del Pujol i de Pratsevall on des d’antic s’extreia pedra per a 
construir. 

Espècimens botànics 

Pel que fa als espècimens botànics, s’han inclòs divuit exemplars, entre els quals destaquen 
els dos arbres monumentals declarats del municipi: el plàtan de la Font Gran i l’Alzina del Pujol. 
La resta d’arbres inventariats són roures, pins i alzines que s’han detectat durant el treball de 
camp sobretot a l’entorn dels masos, que destaquen per les seves dimensions. 

Plàtan de la Font Gran 

5.7. Estat actual dels elements inventariats 

Titularitat 

La titularitat dels béns fitxats són majoritàriament de caràcter privat. En tot cas, aquí caldria 
discernir entre propietaris individuals, cas dels propietaris del seu propi habitatge, i els 
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propietaris institucionals, com ara el bisbat. Els elements de titularitat pública són principalment 
els elements urbans i tot el patrimoni immaterial.   

 

 

83%

17%

Privat Públic

 
Percentatges de la titularitat dels béns 

 

 

Protecció legal   

Al municipi de Taradell hi ha dos béns de caràcter immoble (que corresponen a tres elements 
fitxats) que estan protegits com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i altres edificis que 
haurien de ser donats d’alta com a tal. Són els següents: 

Els castells que estan declarats d’acord amb el decret de castells (Decret 22/04/1949, BOE 
05/05/1949), que classifica com a monuments tots els castells d’Espanya, i que valida les lleis 
de patrimoni cultural espanyola (16/1985) i catalana (9/1993): 

 Castell de Taradell (fitxa 1), que inclou la capella de la Sant Creu del Castell (fitxa 319) 
(1593-MH. R-I-51-5730) 

 Torre de Don Carles (fitxa 2) (BCIN.1594-MH / R-I-51-5731) 

Al Catàleg de béns a protegir del POUM de Taradell hi consten com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) que la Generalitat de Catalunya, que és qui té competències en la matèria, no 
té registrats com a tal: 

 El Puig (fitxa 3). Inclou un escut heràldic 

 Torre de l’Enclusa (fitxa 4) 

 Creu de Can Figueres (fitxa 5) 

Per les seves característiques, tant el Puig com a casa fortificada, com el seu escut heràldic, 
com les restes de la torre de defensa de l’Enclusa són susceptibles de tenir aquest tipus de 
protecció legal, fet que caldrà tramitar. En canvi, la creu de Can Figueres, és una creu de pedró 
que s’ha considerat erròniament de terme i que per tant no estaria protegida com a tal ( d’acord 
amb el Decret 571/1963 del Ministeri d'Educació).  

També haurien de ser considerats BCIN pel mateix decret de castells tres elements que són 
clarament estructures defensives, però que no han estat donades d’alta com a tal per l’Estat o 
per la Generalitat de Catalunya: 

 Torre de defensa de la Madriguera (fitxa 358) 
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 Torre de defensa de la Vallmitjana (fitxa 342)

 Torre de Terrers (fitxa 477)

Caldria instar a la Generalitat a que tramités l’alta com a BCIN, d’acord amb el decret 1949 de 
castells, d’aquest tres elements. 

També s’ha inventariat la col·lecció de material del Castell de Taradell dipositada al Museu 
Episcopal de Vic, que està protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel decret 
474/1962. 

A Taradell hi ha diversos elements declarats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel 
Catàleg de béns a protegir del POUM, excepte  el Dipòsit d’aigua de Can Costa i Font, que va 
ser declarat com a tal l’any 2008. Són els següents: 

 Bellpuig

 Jardí i pèrgola del carrer de la Vila,
21 

 El Bar

 Villa Maria

 Cal Fusteret

 Capelleta de Sant Sebastià

 Ca l’Espanyol

 Can Pallàs

 La Font Gran

 Can Madriguera

 Sant Joan del Prat

 Can Prunet

 Can Brussosa

 Can Tito

 Cal Moliner

 Can Seva

 Sant Quirze de Subiradells

 Sant Genís de Taradell (i
campanar)

 Santa Llúcia

També està protegit legalment, de forma parcial, el patrimoni arqueològic i arquitectònic que 
consta en el mateix Catàleg de béns a protegir del POUM amb la categoria de Bé Integrant del 
Patrimoni Cultural Català (BI): 
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 Sequers de Gasala

 Pont del Molí de més a Prop

 Majòlica i baix relleu de pedra del
carrer d'en Quintana

 Majòlica de Sant Antoni del carrer
de la Vila

 Majòlica de Sant Jordi

 Coves d'en Rocaguinarda

 Creu dels Miquelets

 Bassa del Pujol

 Alzina del Pujol

 Tombes de Goitallops

 Majòlica de Sant Antoni de la plaça
del Gili

 Jaciment de Castellets

 Tomba de la Serra

 El Pla del Conier

 Majòlica de la Mare de Déu de
Montserrat del carrer de la Vila

 Majòlica de Sant Eloi

 La Vallmitjana

 Sot de l'Arenal

 Majòlica de Sant Roc

 La Rectoria

 Can Costa i Font

 Font de Sant Jaume

 Monòlit de la Creu del Pedró

 Capelleta de Sant Sebastià

 Pont dels treballadors del Tint

 Molí de vent d'en Barfull

 Majòlica de la Mare de Déu de
Montserrat del carrer de la Font

 Majòlica de la font de Sant Jaume

 El Tint

 Portal de Can Busquets

 El Pla de Vinyaclosa

 La Casa Nova del Vilar

 Can Vilardell

 Jaciment de Cau Gran

 El Vivet

 El Tosell

 Façana de Can Farines

 Vilacís de Vall

 Portal i finestral de Can Vivet

 Can Vilacís del Camí

 Can Caseta

 Can Marxant

 Portal de Can Vilardebosc

 Cal Manyo

 Ca la Teresona

 Can Vall del carrer de Sant
Sebastià

 Ca la Marcelina

 Can Garriga del Vi

 Can Talaia

 El Planelló

 Pratsevall

 El Presseguer

 Can Puigmorenc

 El Pujol

 El Reguer

 El Ricart

 Les Vinyes de Taradell

 Can Sentinella

 Llindes de Can Mariano

 Terrers

 La Casa Nova del Tei

 Terrerons

 Torremagra

 La Valldemunt

 La Verneda

 Vilacís de Munt

 Rocafarigola

 Obertures de Ca la Laia
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 Ca la Nita 

 Casa del carrer de la Vila, 78 

 Casa del carrer de la Vila, 97 

 Casa del carrer de la Vila, 103 

 Can Parrella 

 Obertures de Ca la Magina 

 Can Cotxes 

 Ca la Nanja 

 Can Noia Seva 

 Ca la Pubilla 

 Can Lluís Ferrer 

 L'Om 

 Torre del Tint 

 Fàbrica del Tint 

 Cases dels treballadors del Tint 

 Pont del Molí dels Capellans 

 Portals de Can Zic 

 Can Manlleu 

 Casa de la plaça del Gili, 12 

 Can Vilarrasa 

 Can Prunes 

 Can Llebrot 

 Casa de la plaça Santa Llúcia, 18 

 Portal de la plaça Santa Llúcia, 19 

 Can Nonis 

 Can Magí 

 Can Quico 

 Casa de la plaça del Gili, 6 

 Portal de Can Quirzet 

 Casa de la plaça del Gili, 13 

 Obertures i capelleta de Can Pela 

 Casa del carrer de Vic, 6 

 Finestral de la casa del carrer de 
Vic, 10 

 Casa del carrer de Vic, 14 

 Casa del carrer de Vic, 16 

 Casa del carrer de Vic, 18 

 Cal Cisteller 

 Casa Cristòfol Gili 

 Molí de Més a Prop 

 Casa del carrer de la Vila, 23 

 Can Mossèn Llorenç 

 Can Saca 

 Can Quintana 

 Can Vall del carrer del Campanar 

 Can Baldiri 

 La Codina 

 La Roca 

 La Casa Nova del Vivet 

 Tomba del Serrat de la Madriguera 

 El Bou 

 Ca la Viveta 

 Casablanca 

 Castanyola 

 Can Clos 

 L'Hostalet del Bou 

 Torre de Sant Sebastià 

 Tombes de l'Esquís 

 Tombes de Gasala 

 Tomba del Pujol 

 El Reig 

 Can Met 

 Portal i finestral de la Roureda 

 Casa del carrer de la Vila, 7 

 Can Sala 

 Can Pic 

 Can Vidal 

 Can Carmelito 

 Can Let 

 Can Zic 

 Can Maimir 

 Cal Capellà 
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 Molí dels Capellans 

 Can Just 

 La Madriguera 

 Gorombau 

 La Casa Nova del Gravat 

 La Casa Vella del Gurri 

 El Gurri Gros 

 El Gurri Xic 

 El Colomer 

 Can Jaumic 

 Blanquers 

 El Generó 

 Can Llebre 

 Can Janet 

 Mansa 

 Marenga 

 El Molist 

 Cal Monjo 

 Cal Noi Xic 

 La Casa Nova de l'Om 

 Penedes 

 Can Pardaler 

 Llagostera de Baix 

 Molí de Baix de l'Esquís 

 Llagostera 

 Gasala 

 El Conier 

 La Casa Nova del Conier 

 L'Esquís 

 El Ferriol 

 Can Figueres 

 L'Hostal dels Frares 

 Can Fuma 

També estan protegides per l’Article 244 de Protecció hidrogràfica del POUM de Taradell totes 
aquelles fonts situades en l’àmbit rural. 

Pel que fa al patrimoni immaterial, la Festa dels Tonis de Taradell (fitxa 223) està declarada 
Festa d’Interès Nacional per Acord de Govern GOV/52/2011.  

També està protegit el camí ramader de Viladrau a Vic (fitxa 245) per la llei 3/1995, de 23 de 
març, de vies pecuàries. L’Espai d’Interès Natural del Turó de Torrellebreta està protegit pel 
PEIN, Decret 328/1882 de 14 de desembre. 

El jaciment de la Feixa dels Morts (fitxa 278), tot i no estar inclòs a la Carta Arqueològica 
(CCAA) de la Generalitat de Catalunya, està protegit per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 
Català. 

Finalment, el fons documental de Taradell a la Biblioteca de Catalunya (fitxa 200) està protegit 
per la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC 1727) 
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Passant de la Festa dels Tonis de Taradell 

En resum, del total d’elements inventariats en el mapa del patrimoni cultural de Taradell, un 
52% no tenen cap tipus de protecció, mentre que els que estan protegits representen un 
significatiu 48% del total (entre els que ho estan tant legal com físicament com ambdós). 

45%

3%

52%

0%

Legal

Física

Inexistent

Legal i física

Percentatges de la protecció existent dels béns 
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Estat de conservació 

La majoria del patrimoni cultural de Taradell es troba en bon estat, amb un 75% dels béns que 
es troben ben conservats. Aquesta valoració està relacionada amb la voluntat tant de 
l’Ajuntament com dels habitants de Taradell de preservar el seu patrimoni cultural. 

75%

14%
11%

Bo

Regular

Dolent

 
Percentatges de l’estat de conservació dels béns 
 

Tant el patrimoni documental i natural presenten, en termes generals, un bon estat de 
conservació. En el primer cas, especialment dels fons documentals gestionats des dels arxius, 
estan conservats en condicions òptimes. En el cas del patrimoni immaterial, especialment les 
manifestacions festives tenen una bona acollida. 

 

Cronologia 

Pel que fa a la cronologia dels elements, podem observar com la major part (43%) corresponen 
al període contemporani, que comprèn des del segle XIX fins als nostres dies.  
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Com veiem en el gràfic, el modern (segles XVI-XVIII) és el segon període més ben representat 
(34%), ja que coincideix amb el moment de la consolidació del nucli i la construcció o 
consolidació de molts masos. És igualment significatiu el nombre de béns datats a l’Edat 
Mitjana, amb un 12%, fet que s’explica perquè l’origen de molts masos és medieval, tot i que va 
ser en època moderna que van consolidar-se. Cal considerar que en els casos que a les fitxes 
hem aportat una cronologia compartida (per exemple: moderna i contemporània), en el gràfic 
estadístic consta la primera època (la més antiga). 

 
Riera de Taradell 
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