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

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

L’ajuntament de Castellterçol, interessat en desenvolupar un programa d’actuació 
global, i per tal de disposar d’una eina de coneixement dels elements patrimonials que 
es troben en el seu terme municipal, va signar l’any 2019 un conveni amb la Diputació 
de Barcelona per disposar del Mapa de Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de poder 
facilitar la gestió i conservació d’aquest patrimoni i; la difusió als ciutadans, la presa de 
decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, 
la planificació de la senyalització, etc. 

La redacció del projecte ha estat executada per la historiadora i arqueòloga Virgínia 
Cepero González, sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona, a través del seus serveis tècnics. 
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MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  5 

 
 
La realització d’aquest inventari no hauria estat possible sense la inestimable 
col·laboració de diverses persones que, des dels seus coneixements i experiències, 
han facilitat la seva documentació i redacció. 
 
Agraeixo la col·laboració dels serveis tècnics de l’ajuntament de Castellterçol pel seu 
interès i les gestions realitzades. Però d’una manera molt específica a Lucía 
Rodríguez, que ha posat tots els recursos disponibles per tal de facilitar la feina. 
 
Una especial menció a Montse Piñeiro, autora de la major part de les fotografies. Ha 
estat la millor col·laboradora que he tingut mai. 

Tanmateix, agraeixo les atencions rebudes i la informació que tan amablement m’ha 
facilitat Joan Capdevila, Assumpta Rafel, Montse Castanys, Montserrat Malats, Miquel 
Catot i Malu García. 

 
Finalment, a David Colomer, que ens ha facilitat diverses fotografies per al present 
treball. 

A tots ells, el més sincer agraïment. 
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3. EL MARC TERRITORIAL   

 
 

 
3.1. EL MEDI FÍSIC 

 
 
Situació geogràfica: 
 
 

 
Mapa topogràfic de Castellterçol, Institut Cartogràfic de Catalunya, E: 1/50.000. 
 
 
 
 

- Municipi: Castellterçol. 
- Comarca: Moianès. 
- Coordenades UTM: 2.121011, 41.752400 
- Alçada: 726 msnm. 
- Extensió:  31,90 km2.  
- Població:  2.463 h (2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  7 

Medi físic: 
 
 

 
Fotografia: autora. 
 
El terme municipal de Castellterçol té una extensió de 31,90 km2 i està situat al mig de 
l’altiplà de la comarca del Moianès, a cavall de les depressions de la Plana de Vic, el 
Pla del Bages i el Vallès Oriental.  Forma part de la comarca del Moianès, constituïda 
l’any 2015. Limita al sud amb els termes de Granera i Gallifa, aquest últim de la 
comarca del Vallès Occidental; a l’oest amb Monistrol de Calders; a l’est amb Sant 
Quirze Safaja i Castellcir, i al nord amb Moià i l’enclavament de Marfà, pertanyent a 
Castellcir. 
 
La seva demarcació territorial la conformen dos sectors ben diferenciats: el de la part 
de llevant, planer i travessat per la carretera C-59 i el de ponent, més emboscat i 
muntanyós.   
 
L’altitud mitjana del municipi és de 726 m. Les altituds més destacades es troben al 
sud, però és a la petita serra que marca el límit meridional del Moianès on es troba un 
dels cims més notables: el serrat de les Pedres, de 954 m. El gran nombre de 
torrenteres que circulen pel terme i que després citarem configuren el seu paisatge 
característic1. 
 
En el terme municipal hi ha un nucli urbà, a l’entorn de l’església parroquial de Sant 
Fruitós, i la resta de població es reparteix en les masies disseminades i en els antics 
nuclis de Sant Llogari de la Sala i de Sant Julià d’Úixols. 
 
 
El clima: 
 
El clima de Castellterçol és del tipus mediterrani continental sub-humit condicionat per 
l'altitud i el relleu. 
 
La temperatura mitjana anual és de 11,4 ºC, amb mínimes absolutes de - 6ºC, entre 
els mesos de novembre i abril, i màximes d’entre 30-32 ºC, des de mitjans del mes de 
lluny a principis de setembre. 

                                                 
1Informació extreta d’ENCICLOPÈDIA CATALANA: https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0016235.xml 
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La precipitació mitjana és d'uns 715 mm l'any; l'estació més plujosa és la tardor, als 
mesos de setembre i octubre. Les estacions més seques són l'hivern i l'estiu. 
 
 
La vegetació2: 
 
El 75% del territori de Castellterçol es troba ocupat per àrees biodiversives arbòries i 
arbustives.  
 
Els habitats de biodivers arbori, que ocupen el 73,61 % del terme, estan associats a 
comunitats vegetals mediterrànies, majoritàriament formades per pinedes de pi roig, pi 
blanc, pinassa o pi pinyer. 
 
En segon lloc es troben els conreus de secà, que ocupen el 18,8% del territori. Es 
troben representats majoritàriament per conreus herbacis extensius de secà. 
 
Finalment, es troben els espais biodiversos herbacis, que ocupen el 3,71% del territori, 
representats per joncedes, prats i conreus abandonats. 
 
 
Les aigües: 
 
Castellterçol presenta dues conques hidrogràfiques: la conca del Llobregat, que es 
situa al nord i és la que ocupa més territori, i la conca del Besòs, a l’extrem sud-est del 
terme. 
 
Els cursos fluvials que desemboquen al Llobregat ho fan a través de la riera de la 
Fàbrega i són els següents: riera de Fontscalents, torrent del Mal, torrent del Gel, 
torrent del Gironès, xaragall del Sapic, riera de la Sala, riera de Marcet, sot del Pla de 
les Forques, torrent de la Codina, torrent de l’Argemira, riera de Criac, xaragall del 
Padrós, torrent de la Font del Padrós, torrent del Pujalt, torrent del Set del Calbó, riera 
de Sant Joan i riera de la Fàbrega. 
 
Els cursos fluvials tributaris del Besòs són: riera de Sant Quirze, riera de Sant Armand, 
torrent del Castell, riera del Munt, riera de la Guineu, riera de la Teuleria, riera de 
Puigcastellar, torrent del Solà, riera del Pererol, torrent del Coll del Solà i sot de la 
Roca. 
 
En destaquen, pel gran nombre, les fonts d’origen càrstic que afloren de les 
escorrenties internes d’aigua. 
 
 
 
 
Geologia: 
 

                                                 
2 Informació extreta del Document ambiental estratègic del Pla especial del catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (2019). Avanç del Pla, p. 43. 
 
 

 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  9 

Geològicament, Castellterçol pertany als materials sedimentaris de l’eocè final del 
sector nord-oriental de la conca de l’Ebre. 
 
El municipi està format per roques sedimentàries d’origen marí de plataformes 
siliciclàstiques i carbonàtiques del Grup de Santa Maria3. 
 
 
Vies de comunicació: 
 
La principal via de comunicació que travessa el terme municipal és la carretera C-59, 
que enllaça pel nord amb Moià i l’Eix Transversal, i pel sud amb el Vallès i Barcelona. 
 
Des de Castellterçol surten les carreteres locals B-1310, que enllaça amb Castellcir, i 
la BV-1245, amb Granera. 
 
En els terrenys rurals existeix una xarxa de camins important, que comuniquen amb 
diferents municipis i donen accés a les masies i zones de conreu. 
 
Finalment, el terme és travessat pel Sender de Gran Recorregut GR-177, la Ruta 
Circular del Moianès. 
 
 
 

3.2. SÍNTESI HISTÒRICA 
 
 
La presència humana al municipi de Castellterçol es documenta des d’època 
prehistòrica. Les primeres evidències d’ocupació del territori cal cercar-les en el 
sepulcre de fossa del jaciment de Casa Vilanova (fitxa núm. 110), del neolític mig-
recent, i en els dòlmens del Mas Clamí (fitxa núm. 105), del Criac (fitxa núm. 107), del 
Criac II (fitxa núm. 108), del Gavatx (fitxa núm. 104) i del Casuc (fitxa núm. 106), tots 
ells situats cronològicament en el calcolític. 
 
Els materials arqueològics del jaciment de Puigcastellar (fitxa núm. 114) indiquen 
també la ocupació del territori en època ibèrica. 
 
No hi ha constància de cap altra referència històrica relacionada amb el terme fins a 
l’edat mitjana, quan les terres de l'actual Moianès formaven part del bisbat de Vic i del 
comtat d'Osona. Al segle X, el comtat es va dividir entre el d'Osona i el de Manresa 
(es tracta d'una denominació territorial, atès que el comtat de Manresa sempre va 
estar unit al d'Osona). Els pobles del Moianès van passar a formar part del comtat de 
Manresa (VILA, 2008:68).  
 
Aquesta reorganització territorial, que es va iniciar entre els segles X i XI, es vincula a 
l’aparició del feudalisme, un nou ordre social i econòmic que va substituir 
definitivament les estructures de la tardoantiguitat. La nova reorganització territorial es 
troba definida per l’encastellament i la parroquialització dels nous termes. 

                                                 
3 Informació extreta del Document ambiental estratègic del Pla especial del catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (2019). Avanç del Pla, p. 37. 
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L’encastellament, l’aparició d’un conjunt de fortificacions termenades, va respondre 
tant a la voluntat defensiva contra l’enemic exterior, els musulmans, com al poder i 
control sobre la població del territori que dominaven. El castell de Castellterçol (fitxa 
núm. 2) va exercir el control sobre l’actual terme. 
 
 

 
Castell de Castellterçol. Fotografia: ajuntament de Castellterçol. 
 
La primera referència documental relacionada amb el territori de Castellterçol és de 
l'any 898 (és també el primer document històric sobre la comarca del Moianès i 
pertany al fons documental del monestir de Sant Benet del Bages). Es tracta de la 
venda d'unes terres dins del terme del castro de quondam Terciol (castell del difunt 
Terçol), en l’actual terme municipal (VILA, 2008: 68; BOLÓS, 2004: 95). 
 
En quant a la parroquialització del terme, es van bastir un conjunt de noves esglésies 
parroquials, que seguien els cànons d’un nou ordre arquitectònic comú a l’Europa 
occidental, el romànic, amb un territori (parròquia) adscrit, sobre el que tenien el dret 
de cobrar impostos, el delme, una desena part de la collita. 
 
Un dels testimonis d’aquesta primera organització de la terra el constitueixen els 
documents que acrediten l’inici de l’activitat de les parròquies de Sant Fruitós (fitxa 
núm. 3) i de Sant Julià d’Úixols (fitxa núm. 5) i de l’església de Sant Llogari de la Sala 
(fitxa núm. 4). 
 
La referència més antiga de la parròquia de Sant Fruitós és un document de l’any 
964, quan es va jurar sobre el seu altar el testament del levita Guadamir. L’any 1130, 
l'església va ser cedida al monestir de l'Estany, que va crear una pabordia l’any 1406.  
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Sant Fruitós. Fotografia: ajuntament de Castellterçol. 
 
 
Sant Julià d’Úixols conserva una bona part de la seva demarcació parroquial dins del 
municipi de Granera. Les primeres referències de la domus sancti Iuliani corresponen 
als anys 940 i 961, en unes compres fetes pel levita Guadamir. La primera menció com 
a parròquia és de l'any 1124. Estava vinculada a la parròquia de Castellterçol, amb la 
que va ser cedida al monestir de l'Estany l’any 1130.  
Amb motiu del despoblament produït al segle XIV, va deixar de tenir sacerdot propi i es 
va vincular com a sufragània a la parròquia de Granera, des de l’any 1460 fins als volts 
de l’any 1550 quan, per un conveni entre els rectors de Granera i Castellterçol, va 
retornar a la pabordia de Castellterçol i, com a contrapartida, li va ser cedida la 
sufragània de Sant Llogari de la Sala, juntament amb els masos de Vilarrúbia i la Sala 
(PLADEVALL, 1991: 137-138). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  12 

 
 

 
Sant Julià d’Úixols. Fotografia: autora. 
 
 
Pel que fa a Sant Llogari de la Sala, la referència més antiga és un document de l'any 
939, quan es va unir a Santa Maria de Moià, amb motiu de la seva consagració pel 
bisbe Jordi de Vic.  
Al segle XIV, quan només tenia quatre masos sota la seva advocació, es va unir com a 
sufragània a Castellterçol. Pels volts de l’any 1550 va ser cedida a Granera per una 
permuta amb Sant Julià d'Úixols. 
 
 

 
Sant Llogari de la Sala. Fotografia: autora. 
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Entre els anys 945 i 964, Guadamir, el fundador del monestir de Sant Benet de Bages, 
va comprar extensos béns a Castellterçol. Més tard aquests béns va passar a mans 
del seu germà Isarn i al monestir de Sant Benet de Bages. Els documents fan esment 
de cases rurals, algunes de les quals han persistit a la toponímia actual o en noms de 
masos com Vilanova (fitxa núm. 234), Vilarúbia (fitxa núm. 256) o Brugueroles (fitxa 
núm. 239). Una d’aquestes cases era l’actual mas de la Ginebreda (fitxa núm. 14); la 
seva proximitat a l’església de Sant Fruitós va fer que al llarg dels segles XI i XII la 
parròquia fos coneguda com a Sant Fruitós de Ginebreda. Des de finals del segle XII 
comença a denominar-se ja com a Sant Fruitós de Castellterçol. 
 
A principis del segle XIII el monestir de l’Estany era propietari de la major part del 
territori de Castellterçol; aquest domini restà vigent fins al segle XVI. L’any 1229, 
Ramon de Xetmar, fill i hereu de Guillem Xetmar de Castellterçol, va vendre al prior de 
l’Estany tots els seus drets en el castell i terme de Castellterçol, amb els seus castlans, 
cavallers, homes, dones, masos, feus i feudataris.  
 
Tot i que les pestes documentades al segle XIV van provocar una forta despoblació 
(VILA, 2008: 72), a Castellterçol, entre finals del segle XIV i principis del segle XV es 
va iniciar un fort creixement. 
 
Al segle XVI, la vila va obtenir del rei Felip II les franquícies i privilegis de carrer i 
membre de la ciutat de Barcelona, la facultat de tenir règim propi de jurats i també de 
fer fires per Santa Magdalena i pels reis.  
 
A partir de la segona meitat del segle XVI i sobretot en el segle XVII, el teixit de la 
llana va esdevenir a Castellterçol una activitat molt important, amb la creació del gremi 
de paraires, l’any 1616.  Per la vila passaven molts ramats transhumants. 
 
Paral·lelament, i des dels primers anys del segle XVII, es va iniciar una activitat 
creixent al Vallès i també al Moianès, particularment a Castellterçol, que era la 
comercialització de la neu i el glaç amb destí sobretot a Barcelona (DANTÍ, 2008: 890). 
 

Es constata, en aquests moments, la importància de la pluriactivitat dels paraires de 
Castellterçol amb la participació en el comerç i el subministrament del glaç a la ciutat 
de Barcelona, una activitat rural estretament vinculada al món urbà. Aquestes activitats 
econòmiques van provocar un creixement extraordinari del nucli urbà, al llarg del segle 
XVII. 
 
Fins al segle XVIII es va mantenir un creixement de la població gairebé continuat, 
especialment intens entre mitjan segle XVI i les primeres dècades del XVII, així com 
durant el XVIII. Tot plegat era el resultat de la dedicació al treball de la llana per part de 
fills cabalers de les cases de pagès que es van instal·lar en el nucli de la vila (DANTÍ, 
2008: 888-889). 
 
El decantament majoritari de tot el Moianès per la causa austriacista durant la Guerra 
de Successió, no era aliè al nivell de desenvolupament que havia assolit la 
manufactura de la llana en aquest territori, particularment a Castellterçol i Moià. Aquest 
fet probablement es va veure reflectit en la participació d’ambdues viles, per primera i 
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única vegada, en la convocatòria de Corts de l’Arxiduc de 1705-1706 (CLARA, 2008: 
193-212). 
 
Al segle XVIII, es va imposar al camp l’establiment d’un contracte d’explotació 
anomenat emfiteusi. Era un contracte indefinit on el masover podia explotar lliurement 
la terra a canvi de fer uns pagaments fixos a l’amo de la terra. Aquesta situació va 
afavorir l’estabilitat social, que unida a l’expansió econòmica va provocar l’augment 
demogràfic. 

D’altra banda, a Castellterçol, com a la resta del Moianès i a la Catalunya Central, es 
va produir un important creixement del conreu de la vinya (PLADEVALL, 1991: 396). 
Els propietaris dels camps van fer contractes amb els pagesos pel sistema de la 
“rabassa morta”; és a dir, que mentre visqueren els ceps, els pagesos podrien treballar 
la vinya, però si es morien els ceps, el propietari podria contractar d’altres pagesos.  

Pel que fa al segle XIX, cal dir que la població es va veure immersa en els estralls 
causats durant les guerres carlines, entre els anys 1836 i 1875.  

Castellterçol havia estat un dels ajuntaments formats a partir de les directrius de la 
Constitució de Cadis (1812), amb un territori inferior a l'actual. En un inici, el terme 
parroquial de Sant Julià d'Úixols havia estat afegit a Granera, i no va ser fins a la 
segona meitat del segle XIX en el que es va dur a terme una permuta, que va donar 
pas a l'agregació de Sant Julià d'Úixols a Castellterçol. En canvi, l'altra parròquia 
objecte de la permuta, Sant Llogari de la Sala, no es va unir a Granera, sinó que es va 
mantenir a Castellterçol. 

L’any 1879 va arribar la plaga de la fil·loxera a Catalunya, que va produir una 
disminució significativa de la producció de la vinya; entre  els anys 1893 i 1894 va tenir 
lloc la pèrdua total de les collites. 

Un fet destacable d’aquesta època és el naixement a la vila, l’any 1870, d’Enric Prat de 
la Riba, que va ser president de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1917) i líder de 
la Lliga Regionalista des de la seva fundació (1901). 
 
Entre finals del segle XIX i inicis del segle XX, la vella tradició dels paraires i teixidors 
es va reprendre a Castellterçol en forma de fàbriques tèxtils petites i mitjanes, 
modernes i mecanitzades4.  
 
La família d’industrials del tèxtil Roger de Castellterçol va crear un gran grup industrial 
a la zona, amb la construcció de la fàbrica “el Vapor”, on es feien sobretot jocs de llit, 
llençols i vànoves, que es venien a Espanya i a Europa. L'any 1915 es va construir la 
fàbrica "Tejidos especiales e Hilaturas, Mercería moderna Roger", que va ser la 
industria tèxtil més important de Castellterçol. Les fàbriques van mantenir la seva 
activitat fins a les últimes dècades de segle, quan van tancar. 

És també a principis del segle XX, quan es va iniciar el fenomen de l’estiueig a la vila, 
amb la construcció de xalets, l’enjardinament de molts racons i l’empedrament de 
places i carrers. Els canvis es van notar als carrers de Vic o Barcelona i van fer créixer 

                                                 
4
 AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL (2018) Ruta del Vapor. Històries de les indústries antigues del 

poble (tríptic). Castellterçol: Diputació de Barcelona - Ajuntament - Consorci del Moianès. 
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el passeig de la Riba o el Pedregà. En Cebrià Calvet, àlies Canuto, va promoure la vila 
com a centre d’estiueig.5   

Al llarg del segle XX, la història de Castellterçol va estar marcada pel 
desenvolupament de les indústries tèxtils i per l’estiueig, així com pel conflicte bèl·lic 
de la guerra Civil i la postguerra. La divisió comarcal de Catalunya efectuada l’any 
1936 va englobar el municipi dins de la comarca del Vallès Oriental. 
 
L’any 2015, amb la constitució oficial de la comarca del Moianès, Castellterçol va 
passar a formar part d’aquesta nova demarcació territorial. 
 
 
 
 

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

 

Toponímia: 
 
El topònim de Castellterçol està format pel substantiu comú del llatí castellum “castell” i 
l’antropònim Terciolus “Terçol”. Es refereix a la fortalesa d’un senyor de nom Terçol, 
edificada en terra de propietat o domini reial, segons consta a un document de l’any 
898, que procedeix del monestir de Sant Mateu de Bages (Arxiu de Montserrat). 
 
El seu gentilici és castellterçolencs i castellterçolenques. 
 
Escut i bandera: 
 
L’escut i la bandera de Castellterçol són símbols oficials reconeguts per la Generalitat6. 
 
Escut: 

 
 
 

                                                 
5
 AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL (2018) Ruta casc antic. Històries dels carrers de la llana i 

l'estiueig (tríptic). Castellterçol: Diputació de Barcelona - Ajuntament - Consorci del Moianès. 
 
6
 Pot consultar-se a la pàgina web de la Generalitat on es relacionen els escuts i banderes oficials i la 

legislació vigent per a dur a terme les sol·licituds corresponents: http://municat.gencat.cat/ca/Temes/els-
ens-locals-de-catalunya/consulta-de-dades/consulta_dades/ 
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L’escut és caironat: d'atzur, un castell obert d'or sobremuntat de tres sols d'or 
malordenats. El conjunt del castell i els tres sols, castell-tres-sols, és un senyal parlant. 
Per timbre duu una corona mural de vila. 
 
Fou aprovat oficialment el 2 de maig del 1988 (DOGC del 15/06/1988.  Número 
DOGC: 1005). 
 
Bandera: 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
La bandera de Castellterçol és apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, 
blava amb el castell i els tres sols grocs de l'escut al centre; d'una altura de 5/6 i una 
amplada de 4/9. 
 
Fou aprovada oficialment el 20 de novembre de 1995 (DOGC del 5/12/95. Número 
DOGC: 2139).  
 
 
 
 

3.4. LA POBLACIÓ I LA SEVA ACTIVITAT 
 
 
Població: 
 
La superfície del terme municipal de  Castellterçol és de 31,90 Km², amb una població, 
segons el cens de l’any 2019, de 2.463 habitants. Per tant, la seva densitat 
demogràfica és de 77,2 habitants per Km². 
 
Durant el segle XVIII i XIX, la població de Castellterçol va experimentar un fort 
creixement, passant de 1.154 habitants, l’any 1719, als 2.083 habitants, l’any 1857 
(amb un fort descens trenta anys després fins als 1.367 habitants). 
 
Al llarg del segle XX, el creixement demogràfic es va incrementar a un ritme irregular, 
però mantenint una tendència positiva. 
 
Des de principis de segle XXI fins a l’actualitat, aquest creixement ha continuat 
constant, fins a assolir els 2.463 habitants l’any 2019. Aquest augment s’ha produït per 
les migracions exteriors, i l’arribada de famílies de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Tot i que durant els últims anys la tendència general és el decreixement vinculat a la 
frenada dels fluxos migratoris motivats per la forta crisi econòmica.    
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Evolució demogràfica al segle XX-XXI: 

                           

 

                                  Font: Idescat. Estadística de població. 

 

La població viu majoritàriament concentrada en el nucli urbà, amb 2.296 habitants, i 
una part molt petita viu dispersa en el territori del terme municipal. 
 
Cal tenir present que Castellterçol, com la resta de pobles del Moianès, compta amb 
una tradició d’estiueig molt arrelada, la qual cosa fa que el número de població es 
dupliqui els caps de setmana i a l’estiu, com a conseqüència del gran nombre de 
segones residències. 
 
 
Activitat econòmica: 

 
 

              Font: Idescat. Estadística de població 2019. 
 
El sector econòmic més considerable és el de serveis, seguit per la indústria, 
l’agricultura i la construcció.  

2% 
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El sector serveis es centra principalment en el comerç i el turisme. També en destaca 
l’artesania lligada a la comercialització turística. 
 
El nombre d’activitats industrials al municipi que, des de finals del segle XX, es 
centrava en el tèxtil, actualment es basa en el sector agroalimentari, amb el 
desenvolupament de la producció d’embotits, conserves, torrons, neules, xocolata, 
productes naturals i ecològics7. 
 
El sector de la construcció va patir una enorme davallada degut al context de crisi 
econòmica. 
 
Pel que fa al sector primari, predomina l’activitat agrícola per sobre de l’activitat 
ramadera. En quant a l’agricultura, els principals conreus són els de secà (cereals i 
farratges) i alguna zona d’horta i fruiters. Pel que fa a la ramaderia, en destaca la cria 
de bestiar porcí i boví. 
 
 
 
 

3.5. EQUIPAMENTS I ACTIVITATS SOBRE EL PATRIMONI 
 
 
Castellterçol compta amb una sèrie d’equipaments patrimonials de titularitat pública i 
gestionats per l’Ajuntament:  

 Espai Escènic de Castellterçol. Centre destinat a les arts escèniques. 
 Cal Recader. Espai polivalent que acull l’Escola de Música i l’Espai de Dansa 

(centre d’interpretació de la Dansa de Castellterçol, amb plafons informatius, 
projeccions de filmacions i vitrines amb els vestits tradicionals).    

 ANLA. Equipament amb projecció de futur a llarg termini. Fins ara, s’hi han 
anat ubicant serveis i projectes en funció de les necessitats del moment. 

 Espai Franch-Memorial Democràtic. Espai museístic sobre l’art derivat dels 
moviments d’exili, guerra i camps de concentració, des de la perspectiva del 
pintor castellterçolenc Josep Franch i Clapers. 

 Antigues escoles. Espai que acull l’Associació de Pessebristes de 
Castellterçol i el Casal d’avis. 

 Sala de lectura. Petit espai polivalent que dona suport al servei de bibliobús de 
la Diputació de Barcelona, acull reunions d’entitats, de comerciants, etc. 

 Bosquet Can Sedó. Parc públic que en època estiuenca acull activitats 
culturals i lúdiques. Hi ha instal·lat un petit escenari-amfiteatre i un equipament 
polivalent pel Punt Jove Kastell, taller d’art i l’Aula Oberta. 

 
Cal tenir present el Pla d’Equipaments Culturals, redactat l’any 2017 pel Centre 
d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona, per tal d’ordenar el parc 
d’equipaments culturals municipals. També el Pla Comarcal de Cultura del Moianès, 
realitzat l’any 2017 pel Consell Comarcal del Moianès i la Diputació de Barcelona, en 
col·laboració amb el Consorci del Moianès i redactat per l’empresa Eurecat. 
 

                                                 
7
 Informació extreta del Document ambiental estratègic del Pla especial del catàleg de masies, cases 

rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (2019). Avanç del Pla, p.45-47. 
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Tanmateix, al municipi hi ha diversos equipaments culturals gestionats per altres 
entitats o administracions: 

 Bibliobús Tagamanent. Funciona com una autèntica biblioteca mòbil i forma 
part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona. Rep el 
suport de la Biblioteca Joan Triadú de Vic. 

 Casa-Museu Part de la Riba. Casa natal d'Enric Prat de la Riba que permet 
fer un recorregut per la seva biografia. Està gestionat des de 2014 per 
l’Agencia Catalana de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat. 
Anteriorment havia estat gestionat pel Museu d’Història de Catalunya. 

 Castell de Castellterçol. Castell d’època medieval visitable. Compta amb el 
suport de la Generalitat, de l'Ajuntament, del grup local "Amics del Castell 
Terçol", i l’entitat titular Fundació J. M. Anzizu, actuals propietaris, que des de 
l’any 1990 duen a terme campanyes arqueològiques i de consolidació del 
recinte històric. 

 Ecomuseu del Moianès. És un projecte territorial i transversal, impulsat per 
Consorci del Moianès, que té com a objectiu bàsic revaloritzar el patrimoni 
preindustrial existent al Moianès i convertir-lo en un producte turístic cultural, 
mediambiental, social i econòmic. Cada municipi aporta un element visitable 
més o menys museïtzat anomenat radial. A Castellterçol hi ha dos elements 
integrats en aquest projecte: les Poues de Glaç de la Ginebreda i la 
Rentadora de la llana del Roquer.  

 
Castellterçol compta amb uns tríptics per fer itineraris per diferents elements 
patrimonials, i d’altres en preparació, impulsats per l’ajuntament amb el suport de 
Diputació de Barcelona i el Consorci del Moianès: 

 Ruta del Vapor. Històries de les indústries antigues del poble.  
 Ruta del castell. Històries dels cavallers, pagesos i bosquerols.  
 Ruta del casc antic. Històries dels carrers de la llana i l'estiueig. 

 
Cal fer esment de dos esdeveniments de llarga tradició que singularitzen la vila: la 
Festa de l’Escudella i la Dansa i el Ball del Ciri. Ambdós compten amb un Consell propi 
i amb un reglament específic: 

 Consell Municipal de l’Escudella. És l’òrgan de participació que assessora, 
formula propostes i suggeriments a l’Ajuntament en les matèries relacionades 
amb la festa, i que assumeix les tasques de recerca, estudi i difusió vinculades 
a la mateixa. 

 Consell Municipal de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol. És l’òrgan 
de participació, consulta, assessorament i gestió que té com a objectiu vetllar 
per la conservació i manteniment dels seus elements essencials. 
 

Finalment, Castellterçol compta amb diverses associacions, entitats i grups 
culturals: 

 Agrupació de pessebristes de Castellterçol 
 Agrupació Mare de Déu dels Dolors   
 Comissió Festa Major   
 Associació de Reis de Castellterçol  
 Associació del concurs de gos d'atura de Castellterçol i Castellcir  
 Agrupació Sardanista Castellterçol 
 Colla de geganters de Castellterçol 
 Esbart Rosa d'Abril Castellterçol 
 Gremi de traginers de Sant Antoni Abat 
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 Grup d'escudellaires de Castellterçol 
 Grup de diables de Castellterçol 
 Associació grup nou de teatre 
 Coral Castellterçol 
 Escolania de Castellterçol – Grup de Caramelles 
 Amics del Castell Terçol 
 Activaterçol 
 Grup Nou de Teatre 

 
En destaca especialment un Grup de voluntaris per la restauració del patrimoni 
natural. Tot i que està classificada com a entitat esportiva, el seu objectiu és 
clarament cultural: restaura, recupera i manté llocs històrics. En la mateixa línia 
d’actuació, i tot i no estar constituïts formalment com a associació, Castellterçol 
compta també amb un grup de voluntaris jubilats que netegen i mantenen fonts i llocs 
històrics del poble, desenvolupant una important tasca de restauració i manteniment 
del patrimoni local. 
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4. METODOLOGIA 
 
 
 

4.1. MARC TEÒRIC 
 
 
Aquest Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb 
l'Ajuntament de  Castellterçol.  
 
L’objectiu d’aquest inventari és la recopilació exhaustiva de tots els elements 
susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics, 
artístics, simbòlics o identitaris, seguint els criteris establerts per la citada Oficina. 
 
De cada bé cultural s’ha redactat una fitxa amb totes les dades que s’han pogut 
recopilar. Els elements han estat agrupats per ens patrimonials i, dins dels mateixos, 
ordenats en grups tipològics, en base a un treball previ de documentació bibliogràfica, 
d’arxius o d’informació oral, un treball exhaustiu sobre el terreny i un posterior treball 
de gabinet.  
 
Cal considerar el Mapa de Patrimoni Local com una eina dinàmica i activa, un 
element viu on s’hi poden afegir nous béns perquè es consideri oportú o apareguin 
elements desconeguts en el moment de la realització del treball, o se’n poden haver de 
treure per motius diversos, com per exemple la seva desaparició. S’ha d’entendre com 
una font d’informació bàsica que permet la recollida sistemàtica d’aquells elements que 
s’han preservat del passat o s’han incorporat recentment, i que han esdevingut un 
referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una comunitat. Així, no tan sols es 
recullen aquells béns patrimonials immobles (edificis, conjunts arquitectònics, elements 
arquitectònics, obra civil o jaciments arqueològics) o mobles (elements urbans, 
objectes, col·leccions) o del patrimoni documental (fons d’imatges, fonts documentals i 
fons bibliogràfics) o del natural (zones d’interès natural i espècimens botànics 
singulars), sinó que també s’han inclòs tots aquells elements del patrimoni immaterial 
(manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i dansa), més 
subjectes a les variacions culturals. 
 
Es tracta d’un instrument de coneixement de la globalitat del patrimoni local que 
ha de permetre tant la realització de tasques d’investigació i protecció (històrica, 
etnològica, natural...) com l’establiment de mesures per a la seva protecció, 
conservació i accés públic; així com la planificació de la seva rendibilització social; 
l’elaboració de programes de difusió (rutes didàctiques i/o turístiques, publicacions, 
jornades de debat, conferències,...); la presa de decisions en el planejament 
urbanístic, la planificació de la senyalització, etc. 
 
La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb els plecs tècnics i la base de 
dades facilitats per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i 
correspon a la següent tipologia: 
 
1. Patrimoni immoble: 

1.1. Edificis 
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1.2. Conjunts arquitectònics 

1.3. Elements arquitectònics 

1.4. Jaciments arqueològics 

1.5. Obra civil 

2. Patrimoni moble: 

2.1. Elements urbans 

2.2. Objectes 

2.3. Col·leccions 

3. Patrimoni documental: 

3.1. Fons d’imatges 

3.2. Fons documental 

3.3. Fons bibliogràfic 

4. Patrimoni immaterial: 

4.1. Manifestacions festives 

4.2. Tècniques artesanals 

4.3. Tradició oral 

4.4. Música i dansa 

4.5. Costumari 

5. Patrimoni natural: 

5.1. Zones d’interès natural 

5.2. Espècimens botànics singulars 

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

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Elements urbans i mobles. 
Generalitat de Catalunya. 
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- Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Carta 
Arqueològica. Generalitat de Catalunya. 

- Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2010. 
Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada). 

- Projecte del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de 
Castellterçol (document d'aprovació inicial). 

 
 

 
 
4.2. PROCESSOS DE TREBALL 

 
 

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

4.2.1 RECERCA DOCUMENTAL 
 
Aquesta fase pretén donar una base documental al projecte, a partir del buidatge de 
diversos arxius històrics, fons i biblioteques. La recerca bibliogràfica es va centrar en el 
fons de la Biblioteca de Catalunya i el de la xarxa de biblioteques públiques de la 
Diputació de Barcelona,  els fons d’història local de Castellterçol, i el Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats Catalanes.  
 
S’han consultat una sèrie d’obres bibliogràfiques, algunes de caràcter general com la 
Catalunya Romànica, o el Costumari de Joan Amades, però d’altres ben concretes 
(vegeu bibliografia). 
 
També es van obtenir algunes referències isolades de la història local de la zona.  
 
Aquestes consultes van permetre obtenir importants referències, que van aportar 
valuosa informació a la recerca. 
 
Biblioteques consultades: 

- Biblioteca de Catalunya. 
- Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.  
- Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor (servei de préstec interbibliotecari). 
- Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu (servei de préstec interbibliotecari). 
- Biblioteca de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de 

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

 
Centres i institucions consultats: 

- Casa-Museu Prat de la Riba (Museu d'Història de Catalunya). 
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- Fundació Josep Maria Anzizu.  
- Consell Municipal de la Dansa i el Ball del Ciri. 
- Museu Arqueològic de Catalunya. 
- Museu Memorial de l’Exili (MUME). 
- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
- Centre Excursionista de Catalunya. 
- Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat 

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

 
Arxius consultats: 

- Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. 
- Arxiu General de la Diputació de Barcelona. 
- Arxiu Nacional de Catalunya. 
- Arxiu de la Corona d’Aragó. 
- Arxiu Episcopal de Vic. 

 
Arxius fotogràfics: 

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

- Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca. 
- Fons de Montserrat Sagarra i Zacarini (Arxiu Nacional de Catalunya). 
- Arxiu fotogràfic de Catalunya. Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
- Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

 
Inventaris consultats: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPA). 
- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (CC.AA.). 
- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC). 
- Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2010. 

Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada). 
- Projecte del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de 
Castellterçol (document d'aprovació inicial). 
 

Cal incloure tanmateix els següents inventaris, que s’han consultat via telemàtica: 
- Mapa de municipis amb camins ramaders: web amb indicació dels camins 

classificats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/ 

- Arbres monumentals de Catalunya. inventari dels arbres monumentals de 
Catalunya i els arbres d'interès local i comarcal:  

 www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem. 
- Mapa dels Espais inclosos en el PEIN i les seves dades de l’aprovació:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Xarxa natura 2000, xarxa europea d'espais naturals protegits:  

www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem. 
- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya:  

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/ 
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Pel que fa a la planimetria emprada, s’han utilitzat els mapes virtuals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, del municipi de Castellterçol: topogràfic de 1:25.000; 
topogràfic de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:5.000; ortofotoimatge de 1:25.000.  
 
 

4.2.2 TREBALL DE CAMP 
 
Per tal d’organitzar i facilitar el treball de camp, es va decidir dividir el terme en 
diferents zones, i es va procedir a fer les visites de tots els elements escollits durant la 
fase prèvia de documentació. 
 
Les diverses reunions amb persones coneixedores del municipi, amb afeccionats a la 
història local i al patrimoni natural, i amb propietaris o masovers de finques, van servir 
per establir les bases del que havia de ser la recerca.  
 
A partir d’aquestes reunions i de la informació d’aquesta primera selecció d’elements, 
es va confeccionar una llista exhaustiva del patrimoni del terme. A continuació, es van 
dur a terme les visites que no havien resultat profitoses en el decurs de la primera 
ronda, i es van anar completant les fitxes de la resta de béns. 
 
Alguns elements no es van poder localitzar degut al seu estat ruïnós, per trobar-se 
emboscades o amagades per la vegetació, o bé dins de finques on no va ser possible 
l’accés. 
 
Durant el treball de camp, es van fotografiar en format digital els elements fitxats. Tot i 
així, de forma excepcional no es van poder obtenir fotografies d’alguns elements, per 
tractar-se d’esdeveniments organitzats durant el curs de l’any i s’han utilitzat les 
fotografies facilitades per l’ajuntament de Castellterçol. 
 
 

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

 Incorporació de la majoria d’elements presents al Catàleg de béns a protegir 
del Pla d’ordenació Urbanística Municipal 2010 (proposta no aprovada) 

 Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general. Ex. Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya, Catalunya Romànica, Gran Enciclopèdia 
Catalana...). 

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

 Consulta de centres de documentació i informació. Ex. Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Arxiu Comarcal dels Vallès Oriental, etc. 

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

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

 Redacció de les fitxes de la base de dades. 
 Redacció de la present memòria tècnica. 
 Repàs de les fitxes elaborades. 
 Gravació del fitxer de la base de dades. 

 
Les fitxes de cada element de l’inventari s’han elaborat amb la informació documental i 
la informació obtinguda del treball de camp, tant gràfica, com escrita o oral, i s’ha dut a 
terme una anàlisi i un diagnòstic concret sobre la rellevància, potencialitat i possibilitats 
del patrimoni cultural de Castellterçol. 
 
La fase final del treball ha consistit en redactar la present Memòria, amb totes les 
dades obtingudes i fetes les pertinents valoracions. 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI  

 
 

 
5.1. ELEMENTS FITXATS I NO FITXATS 

 
 

S’han fitxat un total de 308 elements del patrimoni cultural i natural de Castellterçol, 
amb una gran diversitat de categories:  
 
 

Àmbits/Tipologies      Codi Nombre              % 
Àmbits 

 Nombre             % 
Tipologies 

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

   233             75,65%                              
   155               50,33% 
     17                 5,52%   
     46               14,93%   
     12                 3,90%  
       3                 0,97% 

PATRIMONI MOBLE 
Elements urbans  2.1 
Objectes  2.2 
Col·leccions  2.3 

    16                5,19%                          
      5                  1,62%    
      1                  0,32%   
    10                  3,25%    

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

    12                3,90%                          
      6                  1,95%    
      6                  1,95% 
      0                  0,00% 

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

     25               8,12%                          
      6                  1,95%    
      0                  0,00% 
      5                  1,62% 
    14                  4,55% 
      0                  0,00% 

PATRIMONI NATURAL 
Zones d’interès  5.1 
Espècimens botànics  5.2 

     22              7,14%                          
    11                  3,57%    
    11                  3,57% 

                                    
TOTALS 

 
    308              100% 
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Tipologia dels elements inventariats 
 

 

 
 
 

S’observa, per la quantitat de fitxes, una preeminència dels elements de patrimoni 
immoble, especialment els edificis, sobre la resta. El volum del patrimoni immoble, 
amb un 75,65%, esdevé tan significatiu pel fet que comprèn edificis, conjunts 
arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. 
 
Així, l’element tipològic més representats és l’edifici (50,33%), seguit dels elements 
arquitectònics (14,93%) i dels conjunts arquitectònics (5,52%).   
 
Els següents elements tipològics més representats són la música i la dansa (4,55%) i 
els jaciments arqueològics (3,90%), seguits de les zones d’interès i els espècimens 
botànics, representant cada un d’ells un 3,57% del total. 
 
També destaca el nombre de col·leccions (3,25%) i de fons documentals, fons 
d’imatges i  manifestacions festives, representant cada un d’ells en la mateixa 
proporció un 1,95% del total. 
 
En les darreres posicions es troben la tradició oral (1,62%), els elements urbans 
(1,62%)  i la obra civil (0,97%).  I per últim, els objectes, que representen el 0,32% del 
total. 

Tipologia dels elements inventariats
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5.2. PATRIMONI IMMOBLE 
 
  

     
En la selecció dels elements fitxats de patrimoni immoble, s’ha partit bàsicament de 
l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat. 
També s’ha utilitzat el Catàleg de béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal 2010 de Castellterçol (proposta no aprovada) i el Projecte del catàleg de 
masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (document d'aprovació inicial). 
 
 
 

 
La Sala de Sant Llogari. Fotografia: autora. 
 
 
Edificis: 
 
Dins d’aquesta tipologia, s’han inventariat 155 elements. S’han inclòs els principals 
llocs de culte: Sant Fruitós (fitxa nº 3), Sant Miquel del Castell (fitxa nº 177), Sant 
Gaietà al mas de la Ginebreda (fitxa nº 15), Sant Llogari de la Sala (fitxa nº 4) i Sant 
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Julià d'Úixols (fitxa nº 5). També edificis d’interès històric: el Rentador de llana del 
Roquer (fitxa nº 191) o la Casa Prat de la Riba (fitxa nº 1); i les cases d’estiueig 
construïdes entre finals del segle XIX i principis del segle XX, com la Torre dels Deus 
(fitxa nº 49), la Casa Oller (fitxa nº 57) o Villa Orozco (fitxa nº 46). 
 
Finalment, també s’han inclòs un gran nombre de masies escampades arreu del 
territori municipal, entre les que destaquen: la Fàbrega (fitxa nº 192), la Ginebreda 
(fitxa nº 14), l'Oller (fitxa nº 18), el Pedrós (fitxa nº 255), les Basses (fitxa nº 244), les 
Canals (fitxa nº 101), la Serradora (fitxa nº 16), les Comes (fitxa nº 76) o el Casuc (fitxa 
nº 75), entre moltes d’altres. 
 
Conjunts arquitectònics: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inclòs 17 elements, que corresponen bàsicament al 
Castell de Castellterçol (fitxa nº 2) i als carrers històrics del nucli urbà: el carrer de Baix 
(fitxa nº 21), el carrer de Sant Llogari (fitxa nº 22) o la plaça de Prat de la Riba (fitxa nº 
23). 
 
Elements arquitectònics: 
 
S’han inventariat 46 elements. Es tracta principalment de les poues de glaç: en 
destaquen especialment les de la Ginebreda (fitxes nº 64, 65, 66 i 175); i de les fonts 
que es troben arreu del territori, com la del Prat del Pou (fitxa nº 207), la del Pontarró 
(fitxa nº 210) o la de Sant Antoni (fitxa nº 205). 

Jaciments: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat 12 elements. Aquest escàs nombre de 
jaciments no correspon a un territori amb un subsòl potencialment ric en ocupació 
humana. El patrimoni arqueològic de Castellterçol planteja encara força més 
interrogants que no pas certeses pel poc nombre d’estudis i d’excavacions realitzats 
amb metodologia arqueològica. 
 
Obra civil: 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 3 elements. Es tracta del camí 
ramader de la Cerdanya: la variant del Vallès Occidental (fitxa nº 194) i la del Vallès 
Oriental (fitxa nº 180), i el Sender de Gran Recorregut GR-177 (fitxa nº 216). 
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5.3. PATRIMONI MOBLE 
 
 
 

 

 
 
 

 
Gegants i Nans de Castellterçol. Fotografia:http://firamongeganter.cat 

 
 
Dins d’aquest àmbit s’han inventariat únicament 16 elements, que s’adapten a les tres 
tipologies de patrimoni moble: elements urbans, objectes i col·leccions.  
 
Pel que fa als béns mobles en mans de particulars, és evident que existeixen molts 
més dels que s’han inventariat. No s’ha pogut accedir a l’interior de moltes cases, i en 
algun casos no s’ha donat permís per documentar determinats béns.  
 
En destaquen especialment la col·lecció de pintura de Josep Franch Clapers a l'Espai 
Franch - Memorial Democràtic (fitxa nº 159) i la col·lecció de la Casa-Museu Prat de la 
Riba (fitxa nº 197). 

27% 

6% 
67% 

Elements urbans

Objectes

Col·leccions



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  32 

 

 

5.4. PATRIMONI DOCUMENTAL 
 
 
 

 
 
 
Dins d’aquesta tipologia s’han inventariat únicament 12 elements. Els fons 
documentals i les fotografies corresponen majoritàriament als diversos arxius de 
consulta pública, que conserven documentació referent al municipi de Castellterçol. 
 
En quant a fons fotogràfics hem documentat: la Galeria Fotogràfica del Moianès (fitxa 
nº 147), la Memòria Digital de Catalunya (fitxa nº151), el Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (fitxa nº150), la Col·lecció de Montserrat Sagarra i Zacarini (ANC) 
(fitxa nº 152), la Col·lecció de postals antigues (fitxa nº 149) i el fons fotogràfic 
municipal (fitxa nº 153).  
 
En quant a fons documentals hem inventariat: l’Arxiu Municipal (fitxa nº186), l’Arxiu 
parroquial de Sant Fruitós (fitxa nº 187) i els fons corresponents a Castellterçol de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (fitxa nº 182), de l’Arxiu Episcopal de Vic (fitxa nº 184), de 
l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental (fitxa nº 183) i de l'Arxiu Nacional de Catalunya 
(fitxa nº 185). 
 
És possible que existeixi documentació històrica i imatges fotogràfiques que estan en 
mans de particulars que ja no viuen al municipi i/o sense classificar en diversos arxius. 
Tanmateix, aquest tipus de documentació resulta summament delicada de tractar ja 
que, quan es tracta de fons particulars, els seus titulars acostumen a no voler 
publicitat.  
 
Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a fons bibliogràfic. 
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5.5. PATRIMONI IMMATERIAL 
 
 

 

 
 
 

 
Dansa de Castellterçol. Fotografia: facilitada per Montserrat Malats Riera. 

 
 
 
 
Entre els elements de patrimoni immaterial, destaquen els relacionats amb la música i 
la dansa. Pel que fa a aquesta tipologia s’han inventariat els diversos balls: la Dansa 
de Castellterçol (fitxa nº 156), el Ball del Ciri (fitxa nº 157), la Moixiganga (fitxa nº 173) i 
el Ball de Nans i de Gegants (fitxa nº 154). També s’han inclòs els diversos goigs que 
es canten, i els que es cantaven, que s’han pogut documentar.  
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En quant a manifestacions festives, s’han inventariat 6 elements: la Festa Major (fitxa 
nº 174), la Festa de l'Escudella (fitxa nº 172), la Festa de Sant Antoni Abat (fitxa nº 87), 
la Festa de Sant Fruitós (fitxa nº 112), l’Aplec del Remei (fitxa nº 176) i el Concurs de 
Gos d’Atura (fitxa nº 278). 
 
Finalment, s’han inventariat 5 elements de tradició oral, corresponents a la dita “A Moià 
són sargantanes, a Castellterçol són mussols i a Sant Feliu, sac i ganxos" (fitxa nº 155) 
i a les llegendes del gat negre (fitxa nº 188), el pla de les Forques (fitxa nº 291), el Pla 
del Boix (fitxa nº 179) i el de la crema dels llibres de bruixes (fitxa nº 189). 
 
Per últim, esmentar que no hi ha cap element inventariat com a tècnica artesanal (tot i 
que la Festa de l’Escudella s’hi hagés pogut classificar, com a recepta de cuina de la 
mateixa escudella) ni com a costumari. 
 
Els elements relacionats amb el patrimoni immaterial són el resultat d’un teixit social 
dinàmic i desenvolupat, que s’adhereixen en una sèrie d’entitats culturals i veïnals. 
 
Alguns d’ells són relativament moderns i d’altres són compartits amb les tradicions i el 
cicle festiu català habitual (llegendes, sardanes, cançons, festes assenyalades, etc.) 
per la qual cosa no s’han inventariat. En aquesta tipologia, sovint es fa difícil triar el 
que és propi d’un municipi del que és més genèric a nivell comarcal o nacional. 
 
 
 
 
 

5.6. PATRIMONI NATURAL  
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Pinassa de Sant Llogari. Fotografia: autora. 

 
Els elements inventariats dins del Patrimoni Natural són 22, diferenciats entre els 
espècimens botànics i les zones d’interès natural, en la mateixa proporció. 
 
S’han inclòs 11 zones d’interès: l’Espai natural protegit de Gallifa (fitxa nº 181), l’Espai 
natural protegit del Moianès i la Riera de Muntanyola (fitxa nº 198), la Bauma de 
Pedrós (fitxa nº 208), la Bauma de la riera de Sant Joan (fitxa nº 62), la Font de la 
Blada (fitxa nº 206), el Gorg de la Vinyota (fitxa nº 220), el Jaciment paleontològic de 
can Vilet (fitxa nº 117), el Mirador de can Salavert (fitxa nº 119), el Salt de la riera de la 
Sala (fitxa nº 223), el Salt del torrent de Vilanova (fitxa nº 221) i el Serrat de les Pedres 
(fitxa nº 229). 
 
Pel que fa a espècimens botànics s’han inventariat 11 elements: l’Alzina del carrer 
Alzina (fitxa nº 165), l’Arbreda al camí de Sant Roc (fitxa nº 170), l’Arbreda de l'hostal 
Castellterçol (fitxa nº 167), les Freixes de la Fàbrega (fitxa nº 190), el Pi de Vilanova 
(fitxa nº 222), la Pinassa de Sant Llogari (fitxa nº 204), els Plataners de la Font del 
Viver (fitxa nº 202), el Roure al carrer Moià (fitxa nº 169), el Roure Gros del camí de la 
masia de les Basses (fitxa nº 171), el Til·ler de can Canuto (fitxa nº 166) i els Xiprers 
del Cementiri (fitxa nº 168). 
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5.7. ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS FITXATS 

 
 

5.7.1. ESTAT LEGAL DE PROTECCIÓ  

 
La major part dels béns inclosos al present Mapa de Patrimoni Cultural no gaudeixen 
de cap tipus de protecció (90%). Malauradament, el municipi no compta encara amb 
un Catàleg de béns a protegir en el marc del Pla d’Ordenació urbanística Municipal 
vigent. 
 
Una petita part dels elements inventariats gaudeixen de protecció física (5%), al trobar-
se a l’interior de recintes tancats. Una proporció insignificant de béns gaudeixen de 
protecció legal (3%) i de protecció legal i física (2%). 
 
 
Elements protegits per normativa general: 
 
Les figures de protecció del patrimoni cultural establertes per la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC nº 1807, 11 d’octubre de 1993) són 
dos: 

o Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), declarats pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya (o anteriorment a 1993 per l’Estat) 

o Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), objecte de protecció i catalogació per part 
dels municipis, en el cas dels immobles. En el cas dels mobles, són els bens 
catalogats. 

 
D’altra banda, la llei atorga també una protecció genèrica a la resta de béns integrants 
del patrimoni cultural català. 

 
Pel que fa als BCIN val a dir que es corresponen amb els BIC (Bé d’Interès Cultural), 
categoria establerta per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 
D’acord amb la llei espanyola de 1985 i la catalana de 1993, es consideren BCIN tots 
aquells elements fortificats que es troben emparats pel Decret de 22 d’abril de 1949 (o 
“decret dels castells”), el qual menciona que tots els castells d’Espanya, sigui quin 
sigui el seu estat de ruïna, queden sota la protecció de l’Estat, prenent la categoria de 
Monument històric-artístic (Bé d’Interès Cultural a partir de la llei de 1985). Després 
d’un inventari inicial, el 1968 se’n va fer un de nou que incloïa un nombre força alt 
d’elements. Tot i això, a mitjans dels anys 80 del segle passat, la Generalitat de 
Catalunya va refer el llistat de béns catalans inclosos als inventaris. El Ministeri va 
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donar d’alta 1.501 registres d’aquesta nova relació amb la categoria de BIC (a 
Catalunya, a partir de 1993, passaren a ser BCIN). Es el cas del Castell de 
Castellterçol (fitxa núm. 2). 
 
Dins del terme municipal de Castellterçol hi ha 4 elements catalogats com a BCIN: 

 Escut de la capella de Sant Gaietà: BCIN. R-I-51-0012053-00000. 3901-MH. 
Decret 14/03/1963. BOE / 30/03/1963.  

 Escut dels Taiadella al Palau dels Marquesos d'Alòs: BCIN. R-I- 51-0012052-
00000. 3882-MH. Decret 14/03/1963. BOE / 30/03/1963. 

 Casa Prat de la Riba o Can Padrós: BCIN. R-I-51-0005097-00000. 99-MH. 
Decret 08/11/1983. BOE / 02/12/1983. 

 Castell de Castellterçol o Castell de Sant Miquel: BCIN. R-I-51-0005366-00000. 
665-MH-ZA. Decret 22/04/1949. BOE / 05/05/1949. 
 

Pel que fa a la categoria BCIL, s’ha de tenir en compte que ho són tots aquells 
elements inclosos dins d’un catàleg municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de 
Patrimoni Cultural Català, o bé, tots aquells ja inclosos en Catàlegs de protecció 
aprovats posteriorment, i que hi consten com a BCIL. També ho són aquells que han 
estat declarats específicament BCIL pel ple municipal (pel consell comarcal en aquells 
municipis de menys de 5.000 habitants), en aplicació de l’article 17 de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. En el cas de Castellterçol, per tant, 
no hi ha cap BCIL, ja que no té cap catàleg de bens protegits vigent, ni s’ha declarat  
cap BCIL al consell Comarcals (del Vallés Oriental). 
 
Segons l’IPA, a Castellterçol hi ha 1 element que és BCIL: les Cases a la carretera de 
Granera, 18-24 (Catàleg: 353-I). DOGC 06/11/1981, tot i que es tracta probablement 
d’un error. 
  
 
 
Pel que fa al patrimoni natural, la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i el 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN), regulen i protegeixen el patrimoni natural de Catalunya. En el cas de 
Castellterçol es troben protegits: 

 L’Espai natural protegit de Gallifa. 
 L’Espai natural protegit del Moianès i la Riera de Muntanyola. 

 
Tanmateix, hi ha un element, la Dansa de Castellterçol que fou declarada Festa 
d'Interès Nacional  el 1985 pel Departament de Cultura i després classificada com a 
Festa tradicional d’interès nacional d'acord amb el Catàleg Festiu (decret 389/2006). 
 
 
 
Elements protegits per normativa local: 
 
La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellterçol 
s’aprovà l’any 2010. Aquest document incorporava un Catàleg de Béns a Protegir que 
regulava i protegia urbanísticament els elements d’interès històric, arquitectònic, 
artístic i paisatgístic del terme. L’any 2014, però, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va anul·lar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal perquè no 
complia la proporció d’espais lliures que marca la llei i va obligar a l’Ajuntament a 
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aplicar el pla general anterior, de l’any 1981, fins que se n’aprovi un de nou. Així 
doncs, el Catàleg de Béns a Protegir esmentat no es troba en vigor. De tota manera, el 
seu contingut s’ha emprat com a font valuosa per la redacció del present inventari. 
 
El Catàleg de Béns a Protegir de l’any 2010 incorpora un inventari amb fitxes 
individuals, amb informació de cadascun dels 184 elements presents. Es contemplen 
diversos nivells de protecció en funció de la Llei de Patrimoni Cultural Català. En 
concret, es proposen tres nivells: 

1. BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Definit per l’article 7 de la Llei de 
Patrimoni Cultural Català. Els béns més notables del patrimoni cultural català, 
tant mobles com immobles. 

2. BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). Definit per l’article 15 de la Llei de Patrimoni 
Cultural Català. Els béns que, tot i llur significació i importància, no compleixen 
les condicions pròpies dels BCIN. 

3. BIU (Bé d’Interès Urbanístic). Definit a partir de la consideració de l’article 18 
de la Llei de Patrimoni Cultural Català. Els béns que, tot i no tenir consideració 
de BCIN o BCIL reuneixen valors històrics, artístics, arquitectònics i altres 
definits a l’article 1 de la Llei. Poden protegir elements de façana, aspectes 
relacionats amb la morfologia urbana, arbres singulars i barraques de vinya i de 
pastor. 

 
El Pla d’Ordenació Municipal vigent incorpora un llistat amb una Relació d’Edificis 
d’Interès, però que no els protegeix fefaentment. Per tant, és una protecció legal 
inexistent, i els elements de la llista són esmentat a la normativa del PGOU de 1981 
com un element a protegir en un futur catàleg. 
 
El llistat, que presenta diversos errors i mancances, és el següent:  
1.1. De Protecció total: 
1.1.a. Masies: 

- El Casuc. 
- Les Comes. 
- El Castell. 
- Can Salavert. 

1.1.b. Esglèsies: 
- Sant Fruitós. 
- Sant Ignasi (desconeixem la seva existència). 

1.1.c. Edificis Urbans: 
- Can Canuto. 
- Casa d’en Prat de la Riba. 
- Casa plaça Prat de la Riba, 5. 
- Can Marsans. 
- Casa dels Marquesos d’Alós. 
- Can Tint. 
- Can Comes. 
- Cal Recader. 
- Casa carrer Josep Gallés, 10-14. 
- Casa carrer Josep Gallés, 26. 
- Casa carrer Bellver,1. 
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- Casa carrer Sant Llogari, 28. 
- Convent de les Germanes Carmelites. 
- Escola Ramón Albó. 
- Fàbrica Marsans. 

1.2. De protecció parcial: 
1.2.a. Edificis Urbans: 

- Cases aparellades carrer de Barcelona, 56-60 i 62-64. 
- Can Canuto. 
- Cases aparellades carrer de Barcelona, 48-54. 
- Casa carrer de Barcelona, 38-44. 
- Cases aparellades carretera de Granera, 24-26. 
- Casa carrer de Barcelona, 11. 
- Casa carrer de Barcelona, 9. 
- Villa Orozco. 
- Casa carrer Josep Gallés, 11. 
- Casa carrer Josep Gallés, 3. 
- Casa carrer de Moià, 22. 
- Casa carrer de Moià, 36. 
- Can Posas. 
- Casa carrer Camp d’en Guardia, 45. 
- Can Lleonart. 
- Casa carrer Sant Llogari, 6. 
- Casa carrer Sant Llogari, 8. 
- Casa carrer Sant Llogari, 10. 
- Casa carrer Sant Llogari, 12. 
- Casa carrer Sant Llogari, 16. 
- Casa carrer Sant Llogari, 17. 
- Casa carrer Sant Llogari, 35. 
- Casa carrer Sant Llogari, 37. 
- Casa carrer Sant Llogari, 39. 
- Casa carrer Sant Llogari, 41. 
- Casa carrer Sant Llogari, 43. 
- Casa carrer Sant Llogari, 43 bis. 
- Casa carrer Sant Llogari, 45. 
- Casa carrer Sant Llogari, 47. 
- Casa carrer Sant Llogari, 49. 
- Casa carrer Sant Francesc, 43.  
- Casa carrer Sant Llogari, 24-26. 
- Casa carrer Sant Llogari, 25. 

 
D’altra banda, l’any 2003 fou aprovat el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de la Casa Nubiola o el Tint, amb l’objectiu de delimitar i catalogar les 
unitats que conformen el seu patrimoni arquitectònic i regular la seva utilització o canvi 
d’us.  
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L’any 2014 fou aprovat el Pla Director del castell de Castellterçol, per tal d’establir-
ne les mesures de protecció adequades, com ara la regulació dels seus usos 
admissibles o incompatibles, i de les actuacions i obres permeses i prohibides sobre el 
mateix. 
 
L’any 2018 fou redactat el Pla Director per a la Restauració de l'Església de Sant 
Julià d'Úixols, impulsat per l’Associació Sant Julià d’Úixols, que pretén recuperar 
aquest històric edifici. 
 
Cal fer menció també del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals 
i altres edificacions del municipi de Castellterçol. Es tracta d’un instrument de 
planejament derivat que cataloga les masies i cases rurals que calgui preservar o 
recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials 
i, alhora, les construccions rurals en desús que calgui rehabilitar. Tot i que el projecte 
fou redactat l’any 2018, en l’actualitat es troba encara en tràmit. En aquest document 
es recullen les següents masies: 

- Can Brugueroles. 
- Casanova de la Vall. 
- Les Comes. 
- La Vall. 
- El Molí Nou. 
- Les Canals. 
- Les Basses. 
- El Pujolet. 
- La Fàbrega. 
- La Ginebreda. 
- Molí de l’Oller. 
- La Noguera. 
- L’Argemira. 
- El Criac. 
- L’Horta. 
- El Ricart. 
- Can Revitllat. 
- Can Pere Antón. 
- El Molí Xic. 
- El Molí de Sant Joan. 
- L’Oller. 
- El Pla Gaià. 
- Cal Ventura. 
- El Molí de la Fàbrega. 
- Vilanova. 
- La Codina. 
- El Vilet. 
- Vall-Llossana. 
- El Gironès. 
- El Padrós. 
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- Vilarrubia. 
- Sala de Sant Llogari. 
- Les Pujades. 
- La Serradora. 
- Sant Julià d’Úixols. 
- Sant Julià d’Úixols (casa del costat). 
- El Munt. 
- El Saiol. 
- Cal Ciuró. 
- Casa pròxima a casa Oriol. 
- Rourets 
- El Casuc. 
- El Salavert. 
- Mas Puig Oriol. 
- Mas Clamí. 
- La Balofrena. 
- Puigcastellar. 
- Mas Sant Jaume. 
- Cal Sec. 
- Cal Tombarella. 
- L’Olleret. 
 
 

Finalment, cal afegir que un bon nombre d’elements patrimonials del municipi es 
troben prèviament inclosos dins dels inventaris de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està gestionat per la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Iniciat l’any 1982, i amb 
diverses actualitzacions i ampliacions posteriors, aquest inventari inclou els béns 
integrants en les diferents categories de protecció que estableix la Llei 9/1993: béns 
culturals d’interès nacional (BCIN), béns culturals d’interès local (BCIL) i la resta de 
béns integrants del patrimoni cultural que defineix la llei però que no estan protegits 
fefaentment. 
 
El llistat d’elements de Castellterçol que consta a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat, i presenta errors en alguns topònims, és el següent: 

- Casa Prat de la Riba o can Padrós. 
- Castell de Castellterçol o de Sant Miquel, santuari del Remei, Sant Miquel del 

Castell. 
- Sant Fruitós. 
- Sant Llogari de la Sala. 
- Sant Julià d'Uixols. 
- Escut de Sant Gaietà. 
- Convent de les carmelites o antic hospital. 
- El Tint o Casa Nubiola. 
- La Noguera. 
- Sant Francesc. 
- Cases d'en Canuto o can Cambó. 
- Monument a Cebrià Calvet o Canuto. 
- Palau dels marquesos d'Alòs, Taiadella o can Dou. 
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- La Ginebreda. 
- Capella de Sant Gaietà al mas de la Ginebreda. 
- La Serradora. 
- La Sala. 
- Mas Oller. 
- L'Horta. 
- Font. 
- Carrer de Baix. 
- Carrer de Sant Llogari. 
- Plaça Prat de la Riba. 
- Habitatge al carrer hospital, 2. 
- Can Fargas (enderrocat). 
- Habitatge al carrer de Baix, 13 (enderrocat) . 
- Habitatge al carrer Josep Gallés, 22 . 
- Habitatge al carrer de Baix, 46. 
- Conjunt de cases del carrer Barcelona. 
- Casal al carrer Josep Gallés, 11. 
- Habitatge al carrer Sant Llogari, 28. 
- Habitatge al carrer de Baix, 39. 
- Casa Planella, Bricfeus o Gallés. 
- Can Padrós. 
- Habitatge al carrer Sant Llogari, 13. 
- Habitatge al carrer del Nord, 8-10. 
- Habitatge al carrer Sant Llogari, 65.  
- Llinda de can Carreres. 
- Casa Datsira. 
- Can Vilanova. 
- Nau industrial de can Baixeras (enderrocada). 
- Nau industrial Roger. 
- Nau industrial de can Dugenie. 
- Nau industrial de can Codina. 
- Fàbrica nova o can Flaquer (enderrocada). 
- Casal Comes. 
- Can Posas o can Marsans. 
- Can Marsans. 
- Cafè de Dalt. 
- Can Canuto (enderrocada). 
- Villa Orozco. 
- Can Rius (enderrocada). 
- Can Jordà. 
- Can Canuto. 
- Torre dels Deus. 
- Torre a la carretera de Granera, 115-117. 
- Habitatge al carrer Barcelona, 38-44. 
- Cases unifamiliars al carrer Barcelona, 48-54. 
- Can Lleonart. 
- Casa unifamiliar al carrer Vic, 12. 
- Torre a la carretera de Granera, 70-82. 
- Casa unifamiliar al carrer Vic, 14. 
- Casa Oller. 
- Grup escolar Ramon Albó o Escoles velles. 
- Poua de glaç del Vapor vell. 
- Pou de glaç de la font de la Vinyota. 
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- Pou de glaç 1. 
- Pou de glaç 2. 
- Pou de glaç 3. 
- Pou de glaç de la Ginebreda 1. 
- Pou de glaç de la Ginebreda 2. 
- Pou de glaç de la Ginebreda 3. 
- Poua de cal Revetllat. 
- Masia a Puig Oriol 1. 
- Masia a Puig Oriol 2. 
- Pou de glaç o la poua de la Noguera. 
- Cases a la carretera de Granera, 18-24. 
- Escut dels Taiadella al Palau dels marquesos d'Alòs. 
- Poua de glaç petita de la font de la Vinyota. 
- Creu de terme. 
- El Casuc. 
- Les Comes. 
- Can Salavert. 
- Sant Ignasi. 
- Casa a la plaça Prat de la Riba, 5. 
- Cal Recader. 
- Edifici al carrer Bellver, 1. 
- Fàbrica Marsans. 
- Cases aparellades a la carretera de Granera, 24-26. 
- Edifici al carrer Josep Gallés, 3. 
- Edifici al carrer Moià, 36. 
- Edifici al carrer Camp d'en Guàrdia, 45. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 6. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 10. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 16. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 17. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 35. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 37. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 39. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 41. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 43 bis. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 45. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 49. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 24-26. 
- Edifici al carrer Sant Llogari, 25. 
- Edifici al carrer Sant Francesc, 43. 
- Pou de la Noguera o font de l'Arç. 
- Molí vell. 
- Rajoleria de la Noguera.  

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

- Gavatx. 
- Mas Clamí. 
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- El Casuc. 
- Criac I. 
- Criac II. 
- Forn de la Noguera. 
- Casa Vilanova. 
- L’Olleric o l’Oller. 
- Castell de Castellterçol o castell de Sant Miquel. 
- Collet del mas Clamí. 
- Puigcastellar. 
- Forn del Criac. 
- Sepultura de l'Ollerich. 
- Jaciment paleontològic de can Vilet. 

 
 
 

5.7.2. TITULARITAT 
 
 

 
 
La titularitat dels béns fitxats, majoritàriament és privada (66%). Tot i que el 
percentatge és menor, la quantitat de béns públics és prou significativa (34%). 
 
Tanmateix hi ha 4 elements que són privats però consten com a públics perquè són 
d’accés públic. 
 
 
 

5.7.3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
L’estat de conservació dels elements inventariats és, en general, bastant bo.  
 

34% 

66% 

Pública

Privada



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  45 

               
Pel que fa al patrimoni immoble, aquest manté un bon grau de conservació, a excepció 
del que resta en desús i abandonat. La utilització constant és la seva empara 
essencial. 
 
Diversos elements arquitectònics es troben en una situació precària degut a l’abandó 
ocasionat per la pèrdua de la utilitat per a la que foren construïts. 
 
En quant al patrimoni moble, els objectes es troben també, a nivell general, en un bon 
estat. El patrimoni documental manté un bon estat de conservació, tot i que  seria 
necessari adoptar mesures de catalogació i conservació preventiva. En el cas dels 
elements en mans de particulars hi ha un risc més gran de pèrdua o deteriorament. 
 
Pel que fa al patrimoni immaterial, aquest gaudeix d’una bona salut, ja que és un 
element viu i dinàmic que configura un dels caràcters identitaris més forts. 
 
 

5.7.4. CRONOLOGIA 
 
 

         
 
Pel que fa a la cronologia dels elements patrimonials, la major part corresponen al 
període contemporani i modern.  
 
El període medieval té una significació molt menor que el modern, però també cal 
considerar que en alguns casos es dóna una cronologia compartida. 
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Cal fer referència a una gran part del patrimoni immoble, corresponent sobretot a 
elements arquitectònics i a obra civil, als quals no s'ha pogut atribuir un marc 
cronològic específic per desconeixement del mateix. 
 
Finalment, la prehistòria i el període ibèric i el romà es troben representats pel 
patrimoni arqueològic present al territori, que és prou significatiu. 
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7. ELEMENTS NO FITXATS 

 
 

En la realització de l’inventari s’han descartat els elements de patrimoni poc 
representatius dels valors originals, d’un estil o una època concreta, o bé per formar 
part d’un conjunt indeterminat dins del volum construït, o bé perquè ha perdut en el 
decurs de la història, aquells trets característics que el feien rellevant. 
 
També s’han descartat elements que havien estat rellevants però que han 
desaparegut, així com els elements que no s’han pogut localitzar. 
 
D’altra banda, i pel que fa al patrimoni documental, també s’han descartat fons 
documentals dels que és desconeix la seva ubicació, i dels que no es disposa de la 
suficient informació per a redactar la corresponent fitxa. 
 
En quant a les manifestacions festives, s’han descartat aquelles que són molt similars 
a les que es celebren a d’altres poblacions i que no tenen cap tret distintiu o 
característic. 
 
 
 

Llistat d’elements no fitxats: 
 

 

 
Denominació 
 

 
Codi 

 
Tipologia 

 
Àmbit 

 
Situació 

 
Motiu 

Can Fargas 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 8 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 28704) 
consta com enderrocat. 

Edifici al 
carrer de Baix, 
13 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Baix, 13 
 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 28705) 
consta com enderrocat. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 37 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
37 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 32946) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
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un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 39 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
39 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 32947) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 41 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
41 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 32948) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 43 i 43 
bis 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
43 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 32949) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 45 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
45 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 32950) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 47 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 
47 

Tot i que es troba inclòs, a 
la normativa del PGOU de 
1981, al llistat d’elements 
a protegir en un futur 
catàleg, actualment no 
presenta valors 
patrimonials. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Llogari, 49 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Llogari, 

Tot i que es troba inclòs a 
l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
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49 Generalitat (IPA.: 32951) i 
a la normativa del PGOU 
de 1981, al llistat 
d’elements a protegir en 
un futur catàleg, 
actualment no presenta 
valors patrimonials. 

Nau industrial 
de can 
Baixeras 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. de 
Sant 
Francesc 
 

Tot i que es troba inclosa 
a l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 28721) 
consta com enderrocada. 

Fàbrica nova 
o can Flaquer 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Ctra. de 
Granera, 
11-13 

Tot i que es troba inclosa 
a l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 28725) 
consta com enderrocada. 

Can Rius 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. del Mig 
1-3 

Tot i que es troba inclosa 
a l’Inventari del patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 28732) 
consta com enderrocada. 

Molí Vell 1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Castellcir Tot i que consta a 
l’inventari de patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat (IPA.: 41669), 
es troba a Castellcir. 

Casa al 
Passeig del 
Castell, 33-35 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pg. del 
Castell, 
33-35 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
(no aprovat), amb el nº 
86, no presenta valors 
patrimonials destacats. 

Casa a la 
plaça 
Cuspinera, 2 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. 
Cuspinera
, 2 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 88, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Casa a la 
plaça 
Cuspinera, 4 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. 
Cuspinera
, 4 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 89, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Casa a la 
plaça 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. 
Cuspinera

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
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Cuspinera, 8 , 8 arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 90, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Edifici a la 
plaça del 
Doctor 
Fargas, 1 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. del 
Doctor 
Fargas, 1 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 91, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Edifici a la 
plaça Doctor 
Fargas, 3-4 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. del 
Doctor 
Fargas, 3-
4 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 92, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Casa a la 
carretera de 
Granera, 92-
94 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Ctra. de 
Granera, 
92-94 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 97, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Casa a la 
carretera de 
Granera, 119 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Ctra. de 
Granera, 
119 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 98, no presenta 
valors patrimonials 
destacats. 

Edifici al 
carrer del Mig, 
9 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. del 
Mig, 9 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 117, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de 
Pompeu 
Fabra, 3-4 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Pompeu 
Fabra, 3-
4 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 127, no 
presenta valors 
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patrimonials destacats. 
Edifici al 
carrer Quadró, 
1-3  

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. 
Quadró, 
1-3 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 128, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer Quadró, 
24 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. 
Quadró, 
24 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 129, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Casa a 
l’avinguda de 
Ramón Albó, 
21 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Av. de 
Ramón 
Albó, 21 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 135, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Casa al 
Passeig de la 
Riba, 15-17 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pg. de la 
Riba, 15-
17 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 136, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Casa a la 
plaça de Sant 
Francesc, 1-3 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. de 
Sant 
Francesc, 
1-3 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 148, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Joan, 6 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Joan, 6 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 149, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Sant 
Joan, 8 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant 
Joan, 8 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 



MAPA DEL PATRIMONI CULTURAL                                                                                CASTELLTERÇOL 
Memòria Tècnica 
 
 

 

  63 

POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 150, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Casa a la 
plaça de 
Tresserres, 6-
7 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

Pl. de 
Tresserre
s, 6-7 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 166, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Vic, 
11 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de Vic, 
11 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 171, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Vic, 
12 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de Vic, 
12 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 172, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Vic, 
13 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de Vic, 
13 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 173, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Edifici al 
carrer de Vic, 
19 

1.1 Edifici Patrimoni 
immoble 

C. de Vic, 
19 

Tot i que consta com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 174, no 
presenta valors 
patrimonials destacats. 

Cases a la 
carretera de 
Barcelona nº 
5, 7, 9, 11 i 13 

1.2 Conjunt Patrimoni 
immoble 

Ctra. de 
Barcelona
, 5, 7, 9, 
11 i 13 

Tot i que consten com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 84, no 
presenten valors 
patrimonials destacats. 

Cases al 1.2 Conjunt Patrimoni C. Belver Tot i que consten com a 
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carrer de 
Bellver i a la 
Plaça dels 
Estudis  

immoble 22, 24 i 
26 i Plça. 
Estudis 3, 
4 i 5 

BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 85, no 
presenten valors 
patrimonials destacats. 

Cases al 
carrer de Sant 
Roc, 21-47 

1.2 Conjunt Patrimoni 
immoble 

C. de 
Sant Roc, 
21-47 

Tot i que consten com a 
BIC (Bé d’interès 
arquitectònic) al Catàleg 
de Béns a Protegir del 
POUM 2010 (no aprovat), 
amb el nº 164, no 
presenten valors 
patrimonials destacats. 

Pedró de Sant 
Julià d’Úixols 
 
 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Sant Julià 
d’Úixols 

L’any 2015 tota la 
capelleta de pedra va ser 
robada. Pocs mesos 
després, diversos veïns 
del poble la van substituir. 

Font de l’Horta 
de la Noguera 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del 
Joncar 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de can 
Fruns 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de la Vila 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del 
Bassot 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de la 
Teula 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de l’Om 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de Ca 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Molí 
Vell 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de 
l’Esquerda 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de les 
Passeres 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Boix 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 
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Font de la 
Bauma de la 
Verge 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de Sant 
Joan 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de la 
Ginebreda 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font Casimira 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Molí 
de l’Oller 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de la 
Fàbrega 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del revolt 
de la Fàbrega 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de les 
Basses 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona 
nord-est 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de l’Horta 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font Tapada 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font Marcet 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de 
l’Avellaneta 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del 
Caubó 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Munt 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de la 
Guineu 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona sud No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del 
Bancal 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del 
Pujolet 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Salt 
de la Codina 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font del Vilet 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 
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Font de la 
Codina 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font Trobada 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de cal 
Baldiri 

1.3 Element 
arquitec- 
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de 
Vilanova 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 

Font de Pujalt 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 
 

Font del 
Gironés 

1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Zona de 
ponent 

No presenta valors 
patrimonials destacats. 
 

Fonts Calents 1.3 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

Castellcir És una font molt visitada 
pels veïns de 
Castellterçol, però es 
troba dins del terme de 
Castellcir. 

Forn de pega 
de la Noguera 

2.1 Element 
arquitec-
tònic 

Patrimoni 
immoble 

La 
Noguera 

Tot i que consta a 
l’Inventari de patrimoni 
arquitectònic de la 
Generalitat amb el nom 
de “pou de gel de la 
Noguera” (IPA.: 41657) no 
hi consten coordenades i 
la fotografia correspon a 
la poua de la Noguera. 

Col·lecció 
arqueològica i 
artística del 
Museu Gallés. 

2.3 Col·lec-
cions 

Patrimoni 
moble 
 

 Es va desmantellar. L’any 
1920, en morir Josep 
Gallés i Malats, el fons fou 
repartit i dispersat.  

Col·lecció de 
Castellterçol al 
Museu 
Episcopal de 
Vic) 

2.3 Col·lec-
cions 

Patrimoni 
moble 

 Es tracta únicament de 2 
elements (una punta de 
fletxa de bronze i una 
punta de cànem. 

Fons 
documental de 
Castellterçol a 
l’Arxiu 
Comarcal del 
Bages  

3.2 Fons 
documental 

Patrimoni 
document
al 

 Poc rellevant. 

Festa de Sant 
Antoni de 
Pàdua 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

Poc rellevant. 

Via Crucis 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

Poc rellevant. 

Pessebres 4.1 Manifesta- Patrimoni Castellter Poc rellevant. Ja no es 
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Vivents ció festiva immateria
l 

çol celebra. 
 

Festa de 
Dijous Llarder 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Concurs de 
Gossos 
d’Atura 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 

Festa de la 
Natura 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Fira de Fires 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Fira d’Hivern 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Fira de 
vehicles 
elèctrics 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 

Cicle de 
Màgia i 
il·lusionisme. 
Memorial 
Wenceslao 
Ciuró 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Passejada 
Nocturna 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Raid Fred 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Cursa de 
Muntanya 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 
 

Caminada 
Castellterçol-
Montserrat 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

No és de caràcter 
patrimonial. 

Premi Literari 
Joan Mercadé 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

Ja no es celebra. 

Trobada de 
Puntaires 

4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

Ja no es celebra. 

Sant Jordi 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

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

Nadal 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

Castellter
çol 

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

Castanyada 4.1 Manifesta-
ció festiva 

Patrimoni 
immateria
l 

 Similar a la d’altres 
poblacions, sense cap tret 
característic. 
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Llegenda del 
mussol de 
Castellterçol 

4.3 Tradició 
oral 

Patrimoni 
immateria
l 

 És molt recent, creada 
expressament per a la 
bèstia de foc de la Colla 
de Diables. 

Caramelles 4.4 Música i 
dansa 

Patrimoni 
immateria
l 

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