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PRESENTACIÓ I CONCLUSIONS PRINCIPALS  

UN ESTUDI SOBRE LA BATLLÒRIA 
Aquest treball sorgeix d’una inquietud de les persones que formem part de l’assemblea local de la 
CUP de Sant Celoni i la Batllòria. Sempre hem tingut molt clar que per gestionar com cal els recursos 
públics primer cal conèixer bé la realitat, i per fer-ho convé saber del cert com viuen i quines 
necessitats tenen els veïns de cada barri, perquè l’espai on vivim i que ens envolta cada dia ens 
defineix la vida en tots els sentits.  

Per això fa un parell d’anys vam posar fil a l’agulla. Vam començar a estudiar els barris celonins i, 
paral·lelament, la tardor passada vam decidir emprendre l’estudi del poble de la Batllòria, una 
empresa molt més ambiciosa, per dimensions i per singularitat històrica, social i cultural, però 
imprescindible. 

 

 

Entre La Batllòria d’aquesta fotografia i l’actual hi ha un llarg recorregut. El que va d’una localitat 
agrària, que viu en un relatiu aïllament, amb una comunitat petita i arrelada a les seves tradicions, 
al poble de pas, solcat de vies de comunicació, amb pluralitat d’activitats econòmiques i amb una 
població d’origens ben diversos, que és avui La Batllòria. Tanmateix, la visió d’aquesta Batllòria 

rural, amb can Batllori i els seus camps en primer terme, amb un petit nucli al darrera, sense Inacsa 
ni la carretera, amb la línia de la Tordera al fons i amb un Montnegre de boscos esclarissats, és 

perfectament evocadora dels nostres orígens. 
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Fa una mica més de 90 anys que la Batllòria va ser annexionada a Sant Celoni (1927), un greuge que 
es va intentar superar als anys 90 amb l’intent de segregació impulsada efusivament per la majoria 
de veïns, un moviment que finalment no va fructificar per motius legals i que va conduir a la creació 
de l’actual Consell del Poble (2004). Un poble, doncs, amb una història molt particular i amb una 
idiosincràsia social, cultural, natural, patrimonial i productiva que hem pogut conèixer bé, a partir de 
molts testimonis, i del qual hem obtingut la fotografia que presentem aquí. 

Malgrat que la nostra intenció inicial era aprofundir en tots els aspectes que defineixen la vida actual 
de la Batllòria, hi ha un capítol que no hem pogut desenvolupar com hauria estat desitjable. Es tracta 
de les dades referents a l’ocupació i a la renda dels batlloriencs. No ha estat possible trobar les 
primeres  perquè els organismes oficials no diposen de dades desagregades inferiors al municipi i, 
pel que fa a les segones, les referents a la renda, perquè la mostra de dades que hem obtingut no és 
prou significativa per treure’n conclusions generals. 

Tot i això, considerem que el resultat de l’estudi és prou representatiu per entendre com viuen els 
veïns del poble de la Batllòria actualment i quines necessitats tenen. 

No volem acabar aquesta presentació sense agrair la bona disposició de molts batlloriencs i 
batllorienques, que no van dubtar a l’hora d’afegir-se a aquest grup de treball, persones inquietes 
totes elles, molt conscients de la singularitat del seu poble i amb l’ànim sempre de millorar-lo. Sense 
totes elles no tindríem la foto que ara tenim, segur.  

 

Persones que han col·laborat a fer aquest dossier  
Anna Bassols, Anna Olivé, Antoni Pujol, Carmen Rodríguez, Cristina Montoya, Florentí Ruiz, Gerard 
Carot, Glòria Giménez, Glòria Montsant, Joan Bruguera, Joan Fugarolas, Joan Mercader, Jordi 
Gómez, José Manuel Verges, Josep Maria Saurí, Lluís Torrent, Montse Calabuig, Oriol Comajoan, 
Paco Fernández, Pep Martí, Providència Creus (i altres representats dels comerciants), Quim Torrent, 
Ramon Masnou, Rosa Pizarro, Roser Calvet i Xavier Alfaras. 

CONCLUSIONS PRINCIPALS: ELS REPTES PRESENTS I FUTURS DE LA BATLLÒRIA 
Al llarg del procés de confecció d’un dossier que ens oferís una visió tan precisa com fos possible de 
la Batllòria -tal com és avui però sense oblidar la seva llarga història- s’han anat posant de manifest 
els reptes principals que hem d’afrontar ara com a poble i que haurem d’afrontar en el futur.  

Apuntem seguidament els més importants des del nostre punt de vista, tot afanyant-nos a dir que 
n’hi ha molts més, però que tots, d’una manera o altra, es deriven o estan relacionats amb aquests. 

1. Un poble cohesionat 
En pocs anys la Batllòria ha doblat amb escreix el nombre d’habitants. El poble tradicional on 
tothom es coneixia ha donat pas a una població molt més plural i complexa. Com es poden 
integrar els nouvinguts sense perdre la personalitat de la Batllòria? 

Aquest és el primer repte i el més urgent. Tots els habitants, nous i antics, del nucli o de 
Royal Park, hem de sentir que formem part d’una mateixa comunitat. Hem de compartir 
il·lusions i vivències.  

En aquesta tasca hi tenen un paper cabdal les entitats: culturals, cíviques i esportives. Són 
elles el principal actiu per cohesionar el poble. 
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2. L’escola, un referent de la comunitat 
En el poble que volem, l’escola hi és fonamental. Una escola innovadora, oberta, 
integradora, que esdevingui la primera opció de les famílies batllorienques amb fills. És la 
nostra escola, un referent de la nostra comunitat, li hem de fer costat i no se li han de 
regatejar recursos. 

3. Pair el creixement passat, repensar el futur 
El creixement del poble d’aquests darrers vint anys s’ha fet ordenadament però ha estat 
molt gran. Ara cal pair-lo. L’expansió futura de les zones residencials s’hauria d’intentar que 
anés al compàs del creixement a partir dels habitants actuals, tot evitant la construcció de 
noves zones de gran extensió que repetissin l’efecte crida. 

D’altra banda, el Pla General actual preveu una Batllòria envoltada d’àrees industrials. Caldrà 
redefinir-les, perquè el seu desenvolupament no signifiqui que el poble quedi reclòs i perdi 
uns voltants que són plens de valors naturals i històrics i que el connecten amb la riera, un 
dels seus elements definidors.  

4. Fer permeable la connexió amb Riells 
Podríem dir que el poble veí de Riells i Viabrea ve a ser una extensió de la Batllòria, un poble 
a l’altra banda de la C35 que, tot i pertànyer a una comarca i una província diferents, manté 
molts vincles amb nosaltres. Aquesta proximitat fa que el lligam entre tots dos pobles sigui 
molt divers: comercial, social, educatiu i productiu.  

Per aquest motiu, seria molt interessant valorar la possibilitat de mancomunar-hi diferents 
serveis, donada la proximitat i per optimitzar recursos. 

I pel que fa a la C35, es tracta d’una gran barrera que encotilla la Batllòria. Per això creiem 
que s’hauria de  buscar una solució per trencar-la i així facilitar el contacte amb Riells, però 
descartant la variant prevista pel cantó de la Tordera, amb tots els problemes que 
comportaria.  

5. Un poble tan autosuficient com sigui possible 
Cal disposar d’uns bons serveis bàsics de proximitat, tant els públics (sanitaris, educatius, de 
seguretat) com els privats (farmàcia, oficina bancària...) i donar facilitats al comerç local 
perquè el considerem essencial per a la comoditat dels veïns i perquè el poble sigui viu.  

6. Posar en valor el nostre patrimoni 
Tots els batlloriencs i batllorienques hem de conèixer i sentir-nos orgullosos del nostre 
patrimoni: l’històric i el natural. Edificis civils i religiosos. Els espais periurbans i el 
Montnegre. Fonts, camins i elements etnològics. S’han de posar en valor i assegurar-ne la 
protecció. 

7. Assolir tanta autonomia com siguem capaços de gestionar 
L’intent de segregació de Sant Celoni als anys 90 va representar un punt d’inflexió en la vida 
del poble. De resultes d’aquell procés es va crear el Consell de Poble, es va aconseguir que 
es prestés més atenció pels problemes de la Batllòria i s’hi han destinat més recursos. Ens 
hem de quedar aquí o hem de fer un pas endavant cap a una autonomia més gran? Podrem 
encarar tots els reptes pendents sense fer aquest pas? És hora que els batlloriencs i 
batllorienques hi reflexionem i ens hi pronunciem. 
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1 TERRITORI I ENTORN NATURAL 

1.1 UBICACIÓ, LÍMITS I EXTENSIÓ 
(Extractes de:” L’Abans, Sant Celoni, Recull de fotografies 1880-1995”, Josep M. Abril López, Editorial 
Efadós; “El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de Sant 
Celoni)1 

El poble de La Batllòria és el nucli de població situat més a l’est del Vallès Oriental (província de 
Barcelona) i limita amb la comarca de La Selva, a la província de Girona. Es troba a uns 6 km del 
municipi de Sant Celoni, al qual pertany. Al sud limita amb la Tordera i al nord i a l’oest amb el terme 
municipal de Gualta i a l’est amb el de Riells i Viabrea, el nucli urbà del qual està pràcticament 
enganxat a La Batllòria, però separat principalment per la carretera comarcal C-35, i amb el municipi 
de Sant Feliu de Buixalleu. El poble de La Batllòria es troba ben bé a mig camí entre el municipi de 
Sant Celoni i el d’Hostalric.  

El present treball  contempla el que era el terme històric de La Batllòria, annexionat a Sant Celoni 
l’any 1927.  Comprèn, per tant: el nucli descrit i la plana de la Tordera adjacent; més al nord, la llenca 
de territori ocupat pel càmping Aqua Alba i la urbanització de Royal Park i,  al sud de la Tordera, un 
extensa part del Montnegre, limitada per la banda de ponent,  per una línia que arrenca a la riera de 
Can Macià i el Turó de Marfull fins assolir el Turó d’en Vives  i, per la de llevant per  la carena de la 
serra del Solà del Forn, el turó de Can Grau, el serrat de les Creus i la carena de la serra del Canyadell 
, límit que prossegueix  fins més amunt de Santa Maria. Els cims més alts del Montnegre són els que 
tanquen aquest terme històric per la seva part meridional.  

L’antic municipi, la denominació del qual era Montnegre  ( La Batllòria n’era el nucli urbà i seu 
administrativa),  té una extensió de 3.115 hectàrees, segons l’expedient de segregació de fa uns 
anys. Com hem dit més amunt conté una extensa zona de la muntanya del Montnegre, amb el lloc 
de Sant Martí de Montnegre i  La Vall de Fuirosos, amb una superfície de  2.276 hectàrees, el 91% de 
la qual es troba dins els límits del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.  

 

1.2 EL MEDI FÍSIC 

1.2.1 La Batllòria 
(Extractes de” La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i 
Societat, Ajuntament deSant Celoni. “Temes d’Història Local”, Miquel Grivé, Ajuntament de Sant 
Celoni) 

La Batllòria està assentada a una petita vall del riu Tordera, al corredor de la Tordera, formada per 
un aluvió protagonitzat pel riu amb sediment argilós que té centenars de milers d’anys d’antiguitat. 
De la mateixa manera que en la major part de la Depressió Prelitoral Catalana, té un clima 
mediterrani, continental en gran mesura, tot i que amb un cert “microclima”, com en diuen els 

                                                            
1 Afortunadament La Batllòria compta a hores d’ara amb una sèrie de treballs historiogràfics, geogràfics i 
naturalístic, que permeten un atansament solvent a la realitat pretèrita i a l’entorn natural de la població. En 
aquest capítol i el següent hem extractat material procedent de les obres que citem al començament de cada 
apartat 
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habitants del poble, degut a la proximitat del riu i a trobar-se en una petita vall entre muntanyes. Els 
experts en diuen clima mediterrani subhumit i té una variació de precipitacions interanuals alta.  

Durant segles, la vila ha mantingut una profunda relació amb la Tordera que, segons els geòlegs, era 
un riu molt més important fa uns 66 milions d’anys, durant l’era cenozoica i, com ara, tenia uns 40 
km de recorregut. Potser la sort i el problema de la localització de La Batllòria és justament aquesta 
proximitat amb la Tordera, i és que es troba ubicada dins de la zona inundable, és a dir, dins la plana 
al·luvial del riu. La plana al·luvial és més estreta o més ample segons el punt on ens trobem, però té 
clares avantatges i desavantatges.  

“L’antic terme de la Batllòria té una extensió de 3.115 hectàrees” 

La part bona de la seva situació és que durant segles ha pogut explotar els recursos que li oferia el 
riu i gaudir d’uns terrenys molt fèrtils per al conreu i l’horticultura, gràcies a les torderades, o 
avingudes periòdiques que es produeixen quan plou amb intensitat i que inunden la zona. Tal i com 
mostra, per exemple, les grans zones agrícoles que envoltaven el nucli i les plantacions de pollancres 
i plataners que trobem fins a les Llobateres i que es troben a la zona més ample de la plana al·luvial. 

Per altra banda, la proximitat amb el riu fa que els terrenys on s’assenten les cases de La Batllòria es 
trobin sempre anegats d’aigua de l’aqüífer. Això ha permès construir una gran quantitat de pous 
d’on la gent del poble ha obtingut l’aigua per a les seves necessitats. Però també ha suposat un 
problema en temps més moderns quan les cases de nova construcció han hagut de fer fonaments 
profunds perquè fossin segures en un sòl tan inestable i s’han trobat amb què el nivell freàtic 
pràcticament arribava a la superfície.  

“La proximitat de la Tordera ha condicionat de sempre, en bé i en mal,  la vida de La 
Batllòria” 

L’altra part no tan bona és que, segons el règim mediterrani del riu, les avingudes són un fenomen 
periòdic i extraordinàriament bones pel sistema des del punt de vista natural, però no tant per als 
vilatans pels efectes i destrosses provocades per les inundacions. El terme de La Batllòria es troba, 
com dèiem, a la plana inundable de la Tordera, de manera que podria quedar coberta d’aigua en cas 
d’avinguda i més quan cada vegada es construeix més a prop del riu. Les avingudes les patirien 
sobretot els polígons industrials, les vies de comunicació i la Ferreria, construïts a la zona inundable, i 
les desembocadures de les rieres de Gualba i Breda són punt d’alt risc malgrat les mesures de 
contenció del riu. La torderada més violenta de l’últim segle va tenir lloc el 20 i 21 de setembre del 
1971 i va provocar grans desperfectes. Segons els períodes de retorn encara comptaríem amb un 
temps de marge per gestionar el problema. 
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Les torderades són un fenòmen recurrent. A la fotografia la de l’abril de 1969 quan el riu va arribar fins als 

peus de la Ferreria (Arxiu municipal de Sant Celoni) 
 

 

1.2.2 Els voltants del nucli urbà 

Cobertes i usos del sòl als voltants de La Batllòria (canvis 1956-actualitat). 
(Extractes de: “La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

Entre el 1956 i el 2009 els usos i cobertes del sòl de la zona del nucli urbà de La Batllòria i l’entorn 
més proper han variat molt. Els canvis més importants s’han produït són la disminució del terreny 
agrícola, el qual decreix un 28.5%, mentre augmentava fins a un 13.6% la zona dedicada a les xarxes 
viàries. És a dir, s’han mantingut les 22.2 hectàrees de coberta agrícola però 120 hectàrees s’han 
destinat a les infraestructures viàries, principalment per la construcció de l’autopista.  

La cobertura de conreus s’ha transformat també per l’abandonament de les activitats primàries i la 
instal·lació d’indústries i plantacions i per l’extracció d’àrids, la qual ha deixat els camps fèrtils en 
camps erms plens de matollars i herbassars. La cobertura forestal ha anat agafant terreny en antics 
conreus per l’abandonament agrícola i les replantacions forestals posteriors a l’extracció d’àrids. 
Però, en definitiva, el bosc es redueix més per la construcció de la urbanització Port Royal i del 
càmping Aqua Alba. L’autopista ocupa 54.3 hectàrees, el 91% de la xarxa viària actual, la major part 
construïda en antics conreus i la resta sobre zona boscosa i plantacions.  

Un altre dels canvis importants és degut al desenvolupament industrial, zona que ha augmentat en 
35,24 hectàrees, la majoria en antigues terres agrícoles. En total, 13,9 hectàrees s’han transformat 
de coberta agrícola a industrial, especialment per l’arribada de les plantes de tractament i 
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magatzems d’àrids a la ribera del riu. A la zona de Gualba de Baix, l’establiment de polígons en antics 
camps de conreu també ha sigut molt important.  

L’augment de la cobertura urbana s’explica pel propi creixement de la vila de La Batllòria, el qual ha 
anat ocupant els conreus que l’envoltaven, a més de la construcció de Royal Park. Per altra banda, 
les plantacions han canviat la seva distribució i s’han reduït lleugerament.  

És important tenir en compte que la zona és mòbil i poc estable, ja que està fortament influenciada 
per la dinàmica natural del riu. Degut a la forta explotació que pateix el riu, juntament amb 
l’extracció d’àrids i la ocupació urbana, industrial i les canalitzacions, el riu ha reduït un 7.79% el seu 
llit fluvial i ha canviat el seu traçat en aquests 50 anys. Pèrdua mínimament compensada per la 
creació de Les Llobateres, sempre i quan se les consideri llit fluvial.  

“La reducció del llit fluvial ha estat molt considerable” 

La transformació del llit fluvial és molt considerable, ja que s’han mantingut només un 13.2% de la 
cobertura que ocupava i un 38.7% s’ha convertit en bosc. No tot és negatiu, doncs l’abandonament 
de les pràctiques tradicionals i les restriccions legislatives en quant a les actuacions a les riberes del 
riu ha permès recuperar el bosc de ribera, molt menor al 1956. Per altra banda, les fonts orals 
afirmen que el nivell del riu ha disminuït.  

Les riberes del Tordera i l’explotació forestal. 
(Extractes de: “La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

Les riberes han permès, des de temps molt antics, l’aprofitament forestals d’espècies d’arbres de 
creixement ràpid a la vora dels cursos fluvials, aprofitant les condicions favorables per la bona 
fertilitat del sòl, el pendent adequat i abundància d’aigua. Els arbres plantats eren plàtans i de 
pollancres en conreus rotatius per garantir la bona qualitat del sòl. 

Havien sigut molt importants, però actualment es troben en declivi per la devaluació del preu de la 
fusta, el descens del nivell freàtic i la seva situació en terrenys poc aptes per a la producció intensiva 
o bé en competència amb altres usos del sòl, com l’industrial i l’urbà.  

En aquest cas, l’afectació més important prové de la construcció d’infraestructures viàries paral·leles 
al traçat del riu. Val a dir també, que tot i que el Tordera és un dels rius més importants de Catalunya 
sense embassament ni similars, el seu aqüífer és un dels més pressionats i mal gestionats.  

Les extraccions d’àrids a la Tordera. 
(Extractes de “La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

L’explotació de sorres, àrids i còdols de la Tordera va ser una pràctica comuna a la societat rural de 
mitjan segle XX. L’activitat va agafar dimensions industrials quan es va començar a fer servir 
maquinària industrial i la demanda d’àrids per l’increment de la construcció degut al creixement 
demogràfic i la construcció d’infraestructures a la zona va augmentar. Per fer-nos-en una idea, en 
una de les zones més afectades per dita activitat s’hi van extreure 1.274.830 m3 d’àrids entre el 1975 
i 1999 fins que no es van regular els usos. Actualment, l’activitat està molt restringida per la 
administracions competents.  

El resultat nefast de l’explotació passada és la desestabilització de la dinàmica fluvial per 
l’enfonsament del nivell del riu i del nivell freàtic, la pèrdua de sols porosos de la plana al·luvial que 
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afavorien la recàrrega de l’aqüífer, el descens del volum de sediments que arriben al delta, amb la 
conseqüent pèrdua d’extensió del mateix, de les platges adjacents i la biodiversitat associada a 
aquests ecosistemes i que tants problemes està duent a la gestió integrada i sostenible del delta, i 
sobretot la transformació de terrenys agrícoles en espais erms, ja que els camps explotats es 
reomplien amb materials no aptes per a l’agricultura o em deixalles directament, com demostren les 
xemeneies d’un antic abocador il·legal que trobem de camí a les Llobateres.  

Tot i que una explotació d’àrids com aquesta ve acompanyada d’impactes com l’emissió de pols, 
l’abocament de fangs que impermeabilitzen les ribes i l’ocupació de la ribera, el cert és que la 
restauració d’una d’aquestes zones ara convertida en una zona humida a les Llobateres demostra 
que existeix la capacitat de transformar un desastre ambiental en un espai d’interès socioecològic 
amb molts beneficis ambientals que pot servir d’exemple en altres casos.  

 

1.2.3 El Montnegre 

La Vall de Fuirosos. 
(Extractes de “El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 
 

A l’ igual que la resta del massís del Montnegre i el Corredor, la vall de Fuirosos presenta un clima 
mediterrani litoral, tot i que a les zones més altes, a les vessants orientades cap al nord i amb les 
boires i l’increment de precipitacions tenen un clima de caràcter eurosiberià. 

 

 
Els cims careners del Montnegre limiten l’antic terme municipal pel Sud 
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La vall està constituïda per materials de tipus granític d’entre 300 i 400 milions d’anys d’antiguitat. 
Són materials tous i fàcilment erosionables en contacte amb l’aigua i la humitat ambiental de la 
zona, motiu pel qual donen lloc a la formació de sauló, el culpable del relleu suau característic de la 
regió. 

Mentre que a les zones més altes hi trobem franges de roques metamòrfiques que són menys 
erosionables i formen relleus més aguts, al fons de les vall hi trobem material d’origen al·luvial com 
graves, sorres, llims i argiles de pocs centenar de milers d’anys.  

A la vall existeixen dues rieres principals que son l’eix vertebrador de tota la zona, la riera de 
Fuirosos en primer lloc, que és l’afluent més llarg a la dreta de la Tordera. I, en segon lloc, hi trobem 
la riera de Can Terrades, també anomenada sot de Terrades, amb una significança menor que 
l’anterior.  

“La riera de Fuirosos és l’afluent més llarg de la dreta de La Tordera” 

Tot i que les dues desemboquen al riu Tordera i es ramifiquen en una gran quantitat de torrents i 
sots, la riera de Fuirosos és una de les més característiques del vessant vallesà de Montnegre, ja que 
porta aigua gairebé tot l’any. Malauradament, però, els últims anys, degut a l’explotació del Tordera 
i al canvi climàtic i global, està perdent el caràcter de curs continu.  

La conca de la riera de Fuirosos té una extensió de 17 km2 i és la segona més extensa de les conques 
del vessant nord-oest que alimenten la Tordera. Compta amb quatre embassaments, un al curs 
principal, el pantà de la Brinxa (anys 70), i tres als cursos secundaris, l’embassament de Can Torres 
(anys 70), el pantà del Crous (anys 40) i l’embassament del sot dels Sords (anys 70). 

El Parc Natural del Montnegre-Corredor. 
(Extractes de “Parcs naturals de Catalunya, rutes i activitats”, guies Repsol; “La Batllòria i la Tordera, Una història 
inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Naura i Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 

Les serres del Corredor i del Montnegre constitueixen un conjunt muntanyenc compacte i continu, 
de substrat bàsicament granític, molt erosionable i amb un relleu més aviat suau, i una vegetació de 
boscos exuberants, amb belles rieres que desemboquen al Tordera (en el cas de les aigües de la 
vessant vallesana) i un paisatge molt remodelat per l’activitat humana. Tots dos són, però, molt 
diferents. El Montnegre és més gran i abrupte, més salvatge i impenetrable. El Corredor, en canvi, té 
un relleu suau i amable, de formes arrodonides, que ha facilitat l’ocupació agrícola.  
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Les alzines de coll de Basses, uns exemplars monumentals a la part alta del Montnegre. 

 

 

Una gran part d’aquesta zona està inclosa en el Parc del Montnegre i el Corredor, regulat per un Pla 
Especial que es comenta més endavant. Gairebé la totalitat del Parc és de caràcter forestal i els 
boscos més estesos són les suredes, els alzinars i les pinedes de pi pinyer i pi blanc (que acostuma a 
ocupar vinyes i conreus abandonats), tots marcadament mediterranis. Com a contrast, a les obagues 
i parts més altes del Montnegre s’hi poden trobar zones amb vegetació pròpia d’ecosistemes típics 
del centre d’Europa o d’influència atlàntica, com les avellanedes, rouredes de roure africà i de roure 
de fulla gran, castanyedes, fagedes i bedollars, tot i que en extensions molt més reduïdes que el 
primer cas. Vora els torrents i les rieres s’hi conserven les vernedes. Gràcies a això, el sotabosc 
abunda en moltes espècies vegetals de vida mitjana i petita.  

“Alzinars, suredes i pinedes són els boscos més comuns al Montnegre” 

Tot i no trobar-se tècnicament dins del Parc Natural, hi ha una espècie vegetal que destaca entre la 
resta, l’Aloc (Vitex agnus-castus) nadiu de la costa mediterrània i relicta a la conca de la Tordera, 
testimonis vius de la dinàmica natural del riu. Els alocars són molt poc habituals a la zona, però 
representen un vestigi del caràcter natural del riu enfront de la profunda alteració de les ribes i 
riberes i la proliferació d’espècies al·lòctones, que n’ha reduït la seva distribució potencial. El seu 
monitoratge i la conservació de l’espècie són importants, tenint en compte que es tracta d’un 
indicador de la qualitat de la vegetació de ribera de la conca.  

La gran diversitat vegetal de les serralades i l’existència de masses forestals denses i ben 
conservades propicia una fauna diversa i abundant, ja que permeten que alguns mamífers hi trobin 
refugi i aliment, com el senglar, la guineu, la fagina, el teixó i el gat mesquer o geneta. Per altra 
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banda, també hi ha conills i llebres, rosegadors com l’esquirol i el ratolí de bosc, a més de mamífers 
propis d’ambients centreeuropeus, com ara el talpó roig o el liró gris. El cabirol es va extingir fa anys, 
però s’ha introduït amb èxit al Montnegre i se’n poden veure molts.  

L’alineació de les carenes dels tres espais muntanyosos del litoral, la serralada de Marina, del Litoral i 
les del Corredor i el Montnegre dins la ruta d’aus migratòries de la Mediterrània occidental fa que hi 
hagi una presència alta del martinet de nit, el martinet blanc, la polla pintada, el camallarg, la gamba 
roja, la gamba verda i diverses espècies d’ànecs silvestres. Els insectívors també hi abunden, el còlit 
ros, el trist, el botxí o el siboc, que es troben als herbassars i als conreus. Entre els granívors hi 
trobem la guatlla, la cotoliu, l’alosa i la titella. En quant a rapinyaires hi destaquen el duc, el 
rapinyaire nocturn més imponent, el falcó vesper i l’àguila marcenca.  

De rèptils abunden la sargantana, el llangardaix comú, la serp blanca i la serp verda. Algunes 
espècies que antigament hi eren abundats han anat minvant les seves poblacions. És el cas de la serp 
d’Escolapi i l’escurçó ibèric. Pel costat dels amfibis n’ una gran diversitat,  i hi destaquen la granota 
verda i el gripau comú en zones humides. Pel que fa als peixos els trobem restringits al tram central 
de la riera de Fuirosos, la qual du aigua durant tot l’any. Hi habiten el barb de muntanya o el bagra.  

El clima que trobem entre el Besòs i la Tordera és mediterrani, caracteritzat per estius secs amb altes 
temperatures i uns hiverns suaus, amb variacions segons les vessants. En el cas de les vessants que 
miren a la plana del Vallès tenen influències continentals i atlàntiques, els hiverns són més freds i 
humits i les glaçades i la inversió tèrmica hi són habituals. Les pluges són estacionals, amb el màxim 
a la primavera i a la tardor i el mínim a l’estiu.  

Les Vies Verdes del Vallès. 
(Extractes de “Les vies verdes del Vallès”, Albert Cortina Ramos i Josep Gordi Serrat (ed.)) 

Existeixen set vies verdes a la zona encara no reconegudes. Vies de connectivitat ecològica i 
paisatgística a la plana vallesana, per la qual cosa els últims anys s’estan realitzant jornades i altres 
trobades amb la idea de sensibilitzar les autoritats municipals sobre la necessitat de generar i 
aprovar un document territorial que fomentés els valors paisatgístics de la plana vallesana i la 
connectivitat entre les serralades Prelitoral i Litoral.  

D’aquestes set, dues tenen el Parc Natural del Montnegre i Corredor com a protagonista: la Calma-
Corredor i la Montseny-Montnegre. Són vies que cal reconèixer per tal de poder gaudir d’un territori 
present i futur ambientalment equilibrat. El 2004 es va signar el Manifest de Sant Celoni pel 
reconeixement de les Vies Verdes del Vallès que, per primer cop, identifica les set que cal respetar, 
protegir i gestionar, a més de fer un seguit de demandes a les administracions i a la societat dirigides 
a la sensibilització i reconeixement d’aquests espais d’alt valor estratègic, ambiental i paisatgístic. La 
Calma-Corredor no correspondria al territori d’influència de La Batllòria, de manera que ens 
centrarem en la Montseny-Montnegre. 

La via verda Montseny-Montnegre 
La via verda entre els massissos forestals del Montseny i del Montnegre, que tanquen la plana 
vallesana i la confinen a la vall del riu Tordera, ha de superar la dificultat de les infraestrutures i 
activitats humanes del fons de la vall principal. Mentre els dos parcs estan dins el PEIN (Plans 
d’Espais d’Interès Natural), els plans especials de protecció del medi físic i del paisatge i estan 
gestionats pel Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona, l’espai intermedi no es regeix per cap 
figura supramunicipal que en garanteixi la funció de connector/corredor biològic. 
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Aquesta via verda és un eix primari de connexió entre els dos espais PEIN i, com en la resta, els 
elements directors de la via verda són les rieres, és a dir, la xarxa hidrogràfica. Sant Celoni, amb els 
seus dos nuclis urbans (Sant Celoni i La Batllòria), és un municipi clau per evitar perdre la connexió 
biològica entre el Montseny i el Montnegre, per la qual cosa ha de ser especialment curós en la seva 
ordenació i gestió territorial.  

Malgrat que s’han fet alguns avenços en la matèria, el cert és que les infraestructures viàries 
(autopista, carretera comarcal i línia de ferrocarril, les instal·lacions de la zona i l’estat general de les 
parcel·les encara no han permès establir aquesta important via verda per a fer compatibles tots els 
usos sense hipotecar la conservació del paisatge i la identitat territorial de les persones, i no trencar 
els fluxos necessaris per a l’equilibri dels ecosistemes naturals del Montseny i del Montnegre.  

El Pla Especial de Protecció del Montnegre i del Corredor. 
(Extractes de “El Montnegre, una història de mil any”,, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

L’any 1989 va ser aprovat un Pla Especial de Protecció del medi físic i del paisatge de les serres del 
Montnegre i el Corredor, amb una superfície de 15.010 ha i 13 municipis implicats de 3 comarques 
diferents. El pla es desenvolupa en aplicació de la Llei del Sòl del 1976 i la Llei d’espais naturals del 
1985. Ja a l’any 76 es van aprovar per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona unes normes 
que pretenien ocupar el buit legal existent, a introduir un control de les activitats particulars i a 
reglamentar els diversos usos del sòl per posar fi a les actuacions urbanístiques incontrolades. Abans 
d’això, només existia una normativa sectorial que regulava els aspectes concrets, com els 
aprofitaments forestals, d’aigües, mines i agricultura.  

El Pla actual té com a objectiu l’establiment d’un règim de protecció, conservació i millora del medi 
físic i rural i del paisatge de sectors de la Serralada Litoral catalana en col·laboració amb els 
organismes competents, la propietat i els usuaris del territori. Sempre compatibilitzat aquesta 
protecció amb el desenvolupament sòcioeconòmic i la millora de les condicions de vida de la 
població de la zona. La normativa s’adequa a cada zona, ja sigui zona forestal consolidada, forestal 
de recuperació, forestal d’alt valor ecològic i paisatgístic, agrícola, de rieres i torrents i de regulació 
complementària, la qual inclou diversos sectors de sòl no urbanitzable. 

Les obligacions en l’àmbit de la protecció dels elements naturals i paisatgístics queden assignats a les 
diverses administracions: estatal, autonòmica, Diputació i Ajuntaments. Per a garantir la participació 
i col·laboració en la gestió del Parc de les diferents administracions es va crear el Consell 
Coordinador, on estan representades totes elles, a més de les entitats i organitzacions professionals 
dels municipis afectats, i amb la possibilitat de constituir un comitè científic assessor i una comissió 
consultiva. El règim d’infraccions, sancions i indemnitzacions queden sota la responsabilitat de la 
Diputació i els respectius Ajuntaments.  

Des de fa uns anys s’està treballant en la revisió d’aquest Pla Especial. La incorporació de nous 
municipis i les modificacions en la seva delimitació actual han anat enllestint aquests treballs. 

El patrimoni natural de La Batllòria i la Vall de Fuirosos. Arbres singulars. 
(Extractes de La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni; “La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de Sant 
Celoni) 

Al nucli urbà de La Batllòria i Gualba de Baix hi trobem fins a 6 arbres o grups d’arbres singulars: el 
suro de la Verneda, els cirerers de la Verneda, els freixes de la Ferreria, els plàtans de La Batllòria, el 
pollancre del carrer Breda, la pomera de Gualba de Baix. 
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A la Vall de Fuiroso en trobem fins a 13: l’alzina grossa de ca l’Oller, el pi de l’Esteve, el lledoner de 
ca l’Oller, el suro de la Parada, el suro de les Marques, el pi gros del Forn del Vidre, la noguera del 
Forn del Vidre, els tres pins de can Riera, l’alzina de can Riera, el plàtan de can Riera, el roure de can 
Riera, el riure de can Mainou i el pi gros de can Vernenc.  

El perill imminent dels grans incendis forestals.  
(Extractes de “La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre”, Natura i Societat, Ajuntament de Sant 
Celoni) 

En els ecosistemes mediterranis el foc està considerat un component ecològic més, ja que tenen una 
elevada capacitat de recuperació després de patir un incendi. Tanmateix, la terciarització dels espais 
naturals, la disseminació de la frontera entre zones urbanes i forestals i la construcció 
d’infraestructures viàries i elèctriques properes o a través de zones boscoses, han comportat un 
augment del nombre i la recurrència dels incendis forestals. 

“Cal adaptar l’estructura del bosc per a fer-lo resilient als grans incendis forestals” 

Els incendis són un fenomen socioambiental i tenen un dels impactes ambientals de més magnitud al 
nostre país, és de dimensions múltiples i comprèn efectes ecològics, econòmics i socials a diferents 
escales. Per això, per a valorar el risc d’un gran incendi forestal, cal tenir en compte el clima, les 
espècies vegetals que conformen les masses forestals i la topografia local.  

Actualment, les masses forestals de la Vall de Fuirosos tenen una elevada càrrega de combustible, ja 
que un 83% de la zona està coberta per espècies vegetals altament inflamables. 

És notable l’activitat forestal de la zona, que descrivim més endavant, al capítol 4.2. 
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2 HISTÒRIA 

2.1 ANTECEDENTS REMOTS 

Vestigis de pobladors primitius.  
(Extracte de “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

En aquestes terres el poblament humà és molt antic, concretament del neolític, i se sap que els 
pobles íbers, els laietans per ser més exactes, es van instal·lar a les zones d’alçada mitjana. 
L’establiment d’aquests ve donada per la bona situació geogràfica, amb un clima favorable i una 
adequada proporció dels recursos naturals. Per aquest motiu, es van establir diferents assentaments 
humans al massís del Montnegre, mentre que a les planes pròximes es van utilitzar sempre com a 
vies de pas. 

El passat romà de La Batllòria. 
(Extractes de: “Temes d’Història Loca”, Miquel Grivé, Ajuntament de Sant Celoni; “El Montnegre, una història de mil anys”, 

Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

La població romana que habitava la conca del riu Tordera, coneguda com la vall Tordaria entre els 
segles IX i XII, es trobava als municipis de Caldes de Malavella, Hostalric, La Batllòria i Vilalba-
Sasserra. Per la Depressió Prelitoral transcorria la Via Augusta, per on passaven les legions que 
arribaven a tots els extrems de l’Imperi. La via romana comptava amb un pont amb arcs de punta 
d’ametlla construït a la mateixa via per tal de travessar el Tordera, prop de Sant Celoni, el Pont 
Trencat.  

Al llarg d’anys, amb el procés ruralització que patia tot l’Imperi i la conseqüent pèrdua d’importància 
de les ciutats, a les planes del que avui s’anomena corredor Montseny-Montnegre, van aparèixe 
nombroses viles agrícoles basades en el sistema d’explotació esclavista. Algunes d’elles donarien lloc 
a futurs nuclis de població, com és el cas de Santa Maria de Palautordera.  

L’ocupació goda i la presència sarraïna va contribuir a la despoblació de la zona. Per aquest motiu, la 
repoblació de la comarca no va tenir lloc fins els segles IX i X, quan es va poblar el Vallès 
definitivament. Tanmateix, no es té constància de que a la muntanya, concretament al Montseny i al 
Montnegre, s’hagués sofert la presència sarraïna. 

2.2 L’ÈPOCA MEDIEVAL 
(Extractes de “L’Abans, Sant Celoni, Recull de fotografies 1880-196”, Josep M. Abril López, editorial Efadós) 

L’any 1274 aquest indret formava part del terme del castell de Montnegre, que estava integrat per 
dues parròquies: Sant Martí de Montnegre, la principal, i Sant Cebrià de Fuirosos, que comprenia el 
nucli batllorienc, la sufragània, és a dir, que pertanyia a la jurisdicció del bisbe sufragani. El camí ral 
medieval passava per aquest territori i va ser la causa principal del naixement de La Batllòria. 

Aquest camí estava molt transitat en l’època degut a que unia Barcelona i Girona, seguint el traçat 
de l’antiga Via Augusta romana. Com que el viatge a cavall entre les dues ciutats s’havia de fer en 
dues jornades, es van anar establint hostals en aquesta zona, ja que es trobava a mig camí.  

Va ser entre el final del s. XV i el XVI quan va néixer La Batllòria com a nucli urbà incipient, quan s’hi 
va construir l’hostal (Ribot), la capella de la Mare de Déu de l’Esperança i el casal dels Gualba, 
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senyors de Montnegre, la qual era la seu administrativa del terme. Aquests edificis van propiciar la 
formació i el creixement del poble, a partir d’unes poques cases de pagès disperses. 

Abans dels Gualba. 
(Extractes de: El Montnegre, una història de mil anys, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

L’any 998 el comte Ramon Borrell va vendre, el 21 de setembre d’aquell any, unes terres de fisc, és a 
dir, terres públiques i no una propietat privada, situades a la vall d’Olofred a un noble anomenat 
Ennegó Bonfill (cognom basc), un home important a la cort comtal de Barcelona i originari del 
Penedès. A part d’aquestes terres, també havia comprat a Miró, comte, el castell de Masquefa i més 
tard béns del monestir de Sant Cugat i el castell de Cervelló amb les seves terres.  

Durant 200 anys, es troben diversos documents on es donen, venen i hereten terres de Montnegre, 
però no es parla enlloc de cap castell ni plaça fortificada, tot i que sí que s’anomena a les parròquies 
de Sant Martí de Montnegre i Sant Cebrià de Fuirosos, i alguns masos, viles, vinyes, horts, corts, 
cases i molins de la zona. També se’n diu que Sant Martí de Montnegre és una parròquia molt antiga 
degut a la seva situació en un lloc amagat i aspre i que Sant Cebrià de Fuirosos és també una 
parròquia molt antiga d’origen romànic, des de temps molt remots sufragània de l’anterior i, per 
tant, sense rector propi. Olzinelles i Vilardell també eren dues esglésies de gran antiguitat.  

La menuda Baronia de Montnegre. 
(Extractes de: “ La menuda baronia de Montnegre”, Josep Maria Pons i Guri, L’Aulet n. 1; “El Montnegre, una història de mil 
any”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

El Montnegre durant el Medieval va pertànyer a la sobirana potestat comtal, un enclavament entre 
els incipients dominis feudals de la nissaga dels Umbert de Montseny i els dels vescomtes de Girona, 
predecessors de la dinastia de la casa de Cabrera. La zona no comptava amb una història prèvia que 
marqués la societat que l’habitava. Així va ser fins al s. XIII, quan Montnegre va començar a agafar 
identitat com a poble.  

El 22 d’abril del 1274, l’infant Pere, primogènit del rei Jaume I i futur rei Pere el Gran, va concedir el 
castell de Montnegre amb el seu territori i les ínfimes jurisdiccions del mixte imperi al gentilhome 
Ponç de Gualba, a canvi d’un deute anterior de la casa de Barcelona am el seu pare, molt 
probablement. Es tractava d’una minúscula baronia que podia parlar d’igual a igual amb els poders 
del seu voltant. Fins i tot, el castell va ser un objectiu fàcil durant una revolta dels pagesos de l’any 
1485, però tot i així la baronia va subsistir fins a l’extinció de les jurisdiccions baronals decretada per 
les Corts l’any 1812. Tanmateix, el nom va ser utilitzat per l’Ajuntament fins ben entrat el segle XIX, 
tot i estar prohibit. 

“La constitució de la Baronia de Montnegre va prefigurar La Batllòria com a poble” 

Ponç de Gualba era un home senzill i lliure que comptava amb patrimoni a Gualba i a Sant Celoni, 
però ni tan sols posseïa la condició de domicellus (donzell) que es concedia als fills de cavaller. Tot i 
que els Gualba no eren nobles sí que eren gent benestant i prestigiosa. Malgrat l’atorgament del 
castell i terme de Montnegre, l’infant Pere fa constar a la concessió que li seguiran pertanyent per la 
compra que n’havia fet, tot i que no diu ni a qui ni quan. Ponç de Gualba en va haver de pagar 
l’entrada amb diners i es va comprometre a satisfer un mòdic cens anyal en reconeixement del 
domini de Pere, dos paons presentables a la festa de Nadal del Senyor.  
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Amb tot, Ponç de Gualba adquireix la fortalesa i tots els drets inherents, és a dir, la baronia amb 
potestat del territori i els seus habitants. La potestat jurisdiccional, però, no es transferia en la seva 
plenitud, sinó limitada en les causes menors, reservant les majors i la imposició de les penes de mort 
i mutilacions al que aviat esdevindria rei. L’infant Pere també es va quedar per a si i per als seus 
successors els drets dimanants del directum dominium, o “dreta senyoria”. 

El govern de la baronia del Montnegre va ser molt primari, degut a la petitesa de l’àmbit. La feina del 
baró va ser trobar un bon batlle i un agutzil, però va haver de prescindir de la notaria a la qual tenia 
dret ni al corresponent jutge ordinari permanent. Per això els habitants de Montnegre havien de fer 
ús dels primaris serveis notarials del rector de l’església, o el que era més habitual, fer ús de les 
notaries de les poderoses baronies veïnes. 

 

 
Segell de l’antiga baronia de Montnegre (Josep Llovera) 

 

El castell de Montnegre estava situat en un petit turó no lluny de l’actual església parroquial de Sant 
Martí de Montnegre, però avui només en queden restes escasses, algunes pedres que devien formar 
part dels murs de la fortalesa, en un indret conegut com el castellot, a la vessant nord de la carena. 
La seva existència no està confirmada fins al 1274 com dèiem, quan passa a pertànyer a Ponç de 
Gualba, tot i que el més probable és que no existís al 998.  

Ponç de Gualba, germà de l’ardiaca major i bisbe electe de Barcelona, Guerau de Gualba, i que va ser 
també bisbe de Barcelona i amb grans aportacions a la ciutat i demés àmbits, va tenir 6 fills. Entre 
ells van destacar Ponç II, que també va ser bisbe de Barcelona, i Arnau, el segon senyor de 
Montnegre. El seu hereu Ponç III de Gualba heretaria la baronia després d’ell, i posteriorment, 
l’hereu d’aquest, Guerau III de Gualba. Al llarg del segle XV hi ha molt poca informació dels senyors 
de Montnegre, segurament per les turbulències de l’època i els grans danys soferts pel castell durant 
la Guerra contra Joan II i les successives lluites remences. El cinquè senyor de Montnegre va ser Ponç 
IV de Gualba, però tampoc n’hi ha gaire informació. 

La crisi de la Baixa edat Mitjana. 
(Extractes de: “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

Els primers senyors de Montnegre van ser-ho durant l’època de consolidació, en la qual la major part 
de la pagesia va anar caient en mans de les jurisdiccions baronials i, per tant, passar a estar obligats 
a pagar imposicions i fer serveis de tota mena als senyors feudals. En el cas dels pagesos de 
Montnegre sense oblidar les seves obligacions amb el vescomte de Cabrera, que també tenia part de 
la jurisdicció. Fins i tot van anar en augment el nombre de pagesos que es lligaven per contracte 
agrari emfitèutic a un senyor, en què es comprometien a la remença, és a dir, a no abandonar mai el 
mas i la terra sense pagar-ne un rescat, que normalment escapava a les possibilitats econòmiques 
del pagès, a canvi de compensacions periòdiques. 
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Això va provocar, juntament amb l’augment de la població i de recaptació dels senyors, 
enfrontaments armats i unitats d’explotació i conreu fragmentades i cada cop més petites. A finals 
del s. XIII el creixement econòmic i demogràfic es va acabar, fruit de les males collites i les 
epidèmies. Entrat el s. XIV es van succeir fams, pestes i escassedat de cereals, fins que al 1348 va 
arribar la gran epidèmia de la pesta negra, originant un gran despoblament a Montnegre i a molts 
d’altres indrets fins al s. XV. Montnegre va passar de 30 cases al 1387 a només 6 al 1515. 

El conflicte remença. 
(Extractes de: “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

El conflicte remença es manté al x. XV, amb dues guerres i molts aixecaments parcials però violents, 
per part de la pagesia que sempre havia sigut lliure i propietaris de les seves masies i terres. Les 
càrregues a les quals els sotmetien els senyors eren molt grans i es creen dos sectors de pagesos, els 
pobres que no resisteixen la crisi i migren a la ciutat amb els recursos mínims i els pagesos que 
sobreviuen a la crisi i s’apropien els masos abandonats. I les seves reivindicacions també van ser 
diferents contra els senyors, que volien que la pagesia admetés la seva condició sense protesta.  

La Corona estava en principi a favor de la pagesia, però al no rebre cap compliment per part seva, es 
van produir alçaments fins a arribar a la guerra civil. El Montnegre també va ser escenari de guerra. 
Amb Guerau de Gualba comença la davallada de la baronia. Com a integrant de la noblesa del 
Principat pren partit per la revolta de les institucions enfront el rei Joan II. Durant la guerra el castell 
va quedar molt malmès i els vilatans van haver de pagar i fer-ne la reconstrucció fins que el rei va 
manar als senyors de Montnegre que ho fessin ells, davant les queixes dels súbdits, amb un termini 
de 10 dies sota multa.  

El 1484 el castell va estar ocupat per un cabdill remença radical durant un temps, Joan Sala de 
Montornès, i retingut pel seu nebot. Dos anys després, Guerau de Gualba encara no l’havia 
recuperat, segurament perquè no podia fer front a la reconstrucció del castell que havia ordenat el 
rei. El seu successor, i cinquè senyor de Montnegre, el va recuperar el 1487 juntament amb unes 
terres de la família a la vall de Gualba. 

2.3 ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA 
(Extractes de “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

Del castell poc en devia quedar al s. XV i dels següents senyors de Montnegre se’n sap poc, tret de 
que algun administrava la baronia vivint a Barcelona. La baronia es regia des de La Batllòria, al Casal 
dels Gualba. La població de Montnegre va seguir sense recuperar-se de la devallada fins la segona 
meitat del s. XVI, i molt lentament fins al x. XVIII. La remença s’havien acabat i els pagesos eren 
gairebé propietaris dels seus masos i feien pagament suportables als seus senyors.  

Al s. XVII va tornar a aparèixer el bandolerisme, molt intens a Montnegre i Montseny. A Montnegre 
es devia sobretot a la proximitat amb el camí ral i la frondositat del massís i gràcies a les masies 
escampades. Les relacions entre masovers, llenyataires i bosquerols amb els bandolers eren bones i 
els encobrien alguns rectors rurals i tot. Joan de Serrallonga també va passar per la zona.  

“El bandolerisme va ser molt intens al Montnegre al segle XVII” 

A l’època també s’hi van succeir les campanyes militars per les contínues guerres amb França i que 
també van provocar revoltes populars, des de la Guerra dels Segadors a la Revolta dels Gorretes. 



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  22 | 121 

També hi van influir les males collites degudes a la plaga de llagosta del 1687, que va castigar 
fortament al Vallès i als pagesos de Montnegre.  

Finalment, la baronia de Montnegre, que havia passat a mans de l’Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona pel testament de la dona de Joan Guerau II de Gualba, Lucrècia de Gualba, va passar a 
mans de Guillem Ramon de Gualba, amb els seus drets, l’hostal i el castellatge de Montnegre. En 
aquest cas seria reconegut coma senyor de La Batllòria. Maria Berart i Gualba i el seu marit Francesc 
d’Ortanyà, resident a Perpinyà van ser els següents barons de La Batllòria. I per últim, Agustí 
Berardo, consta com a últim senyor de La Batllòria el 1675. 

De la Guerra del Francès a les Carlinades al s. XIX.  
(Extractes de: “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-ciències) 

La Guerra del Francès a principis del s.XIX no va deixar Montnegre al marge, ja que va tenir un 
important protagonisme com a lloc de refugi, escenari d’operacions de guerra, zona de pas entre 
Barcelona i Girona perquè estava a mig camí entre la Marina (Arenys de Mar) i el Baix Montseny, i 
com a viver de guerrilles i sometents, sempre disposats a atacar els francesos, igual que els habitants 
de Vallgorguina i Gualba.  

“El municipi de La Batllòria (amb el nom de Montnegre) va néixer el 1813” 

En una retirada de l’exèrcit espanyol cap a Sant Celoni, els soldats cremen cases a Hostalric i la gent 
fuig a Montnegre i Horsavinyà. Pocs mesos després Sant Celoni queda deshabitat per l’ocupació 
francesa que va causar moltes morts i els veïns també van fugir cap a la muntanya, inclòs 
Montnegre. Al 1811 els francesos van destruir l’ara conegut com a pont Trencat, ja que pel 
Montnegre i el Corredor s’hi trobaven els dos exèrcits i les guerrilles fent-hi operacions habituals.  

Aquests combats continuen fins a la lluita a Collsacreu, per la qual cosa els habitants de Vallgorguina 
també van fugir a la muntanya. Els homes de Montnegre, Vilardell, Olzinelles, Gualba i Riells i 
Viabrea van de companyies durant la guerra. La població de Montnegre, Fuirosos, Vilardell i 
Olzinelles va quedar reduïda a menys de cinquanta persones. Per sort la recuperació va ser ràpida i 
al 1842 tot tornava a estar com abans. 

Les Guerres Carlines a Catalunya, tot i tenir lloc sobretot als Pirineus i Prepirineus, també van afectar 
a Montnegre, degut a aixecaments i enfrontaments pels partidaris liberals i els carlistes (com alguns 
eclesiàstics). Realment, els enfrontaments es devien al canvi de model, des del model rural de l’Antic 
Règim al nou model industrial-urbà liberal i uniformitzador.  

Al finalitzar la guerra, Montnegre té un període de tranquil·litat i bona recuperació, tret de 
l’epidèmia de còlera del 1854. Fins a la segona i tercera Guerra Carlina al 1872, quan Montseny i 
Montnegre van tornar a ser escenaris de fets luctuosos i conflictes. A Montnegre es va destruir 
l’arxiu municipal, ja que per la seva configuració geogràfica va servir de camp d’actuació de partides 
carlines, sembla ser que a Can Auladell, i que s’enfrontaven a les tropes liberals que tenien Sant 
Celoni com a base d’operacions. 

2.4 LA BATLLÒRIA AL SEGLE XX 
(Extractes de “L’Abans, Sant Celoni, Recull de fotografies 1880-1965”, Josep M. Abril López, editorial Efadós) 
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Creixement de la població batllorienca. 
Al llarg del s. XIX, La Batllòria va veure com creixia la seva població, des d’unes poques cases de 
pagès i hostals a 267 habitants al 1857. La població va minvar de nou a principis del s. XX, a 213 
persones el 1910, la qual es va recuperar a 264 el 1920. L’any 36, degut a la situació del país, va 
tornar a disminuir fins a 248 persones, 44 de les quals vivien als masos. En aquell any, hi havia un 
total de 59 cases repartides entre les 34 del carrer Major, les 15 de la carretera i els 10 masos. Deu 
anys més tard, la població no s’havia recuperat massa, ja que era de 256, 38 dels quals vivien a les 
cases de pagès. 

 

 
Segells de l’ajuntament de Monengre, ubicat a La Batllòria, els dos primers fins a meitat del segle XIX, el 

tercer de la segona meitat d’aquest segle, i el quart de les primeres dècades del S XX. (Josep Llovera. 
Article a la revista l’Aulet n. 6) 

 

 

El municipi de Montnegre comptava amb un únic nucli urbà, La Batllòria, on hi havia l’Ajuntament i 
l’escola pública. El 26 de novembre del 1927, però, el terme de Montnegre, juntament amb Fuirosos 
i La Batllòria, es va agregar al municipi de Sant Celoni. Tot i així La Batllòria va seguir creixent en 
nombre d’habitants. Al 1960, gràcies a l’important procés industrial del finals dels anys quaranta, la 
població de la vila havia arribat als 423 veïns. 

L’escola pública de Montnegre. 
Com hem dit abans, les escoles públiques del municipi de Montnegre es trobaven a La Batllòria. el 
1863 hi havia un estudi pels nens i una costura per les nenes. Després d’ocupar diverses cases de 
lloguer, finalment es van establir al número 13 del carrer Major, a l’edifici que en aquell moment 
estava habilitat com a Ajuntament, conegut com el Molí de la plaça, ja que tenia adossat un pou 
públic a la façana, el ‘pou del poble’ on els veïns venien obtenien l’aigua.  

Al 1935 l’Ajuntament va acordar edificar una escola en un terreny cedit pel bisbat, edifici que es va 
enllestir durant la Guerra Civil. Va ser una escola mixta durant molt anys, fins al fort creixement del 
poble als anys cinquanta, quan es van tornar a separar els nois i les noies. 

Electricitat, telèfon, indústria i comerços. 
No va ser fins al 1920 que va arribar l’electricitat al poble de la Batllòria, amb enllumenat i força, al 
igual que el telèfon de la Mancomunitat. Aquest últim va començar a funcionar amb una central 
telefònica situada al carrer Major. El servei no es va automatitzar fins al 1983. La industrialització va 
arribar el 1932 amb la fàbrica de can Pàmies, on es blanquejava, tenyia i s’estampava roba i teixits. 
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Va tancar el 1947 per concentrar la producció a Sant Celoni. al mateix any es posa en funcionament 
Complementos Industriales SA, la Plemen on es feia papers fotogràfics i especials.  

“El 1920 va arribar l’eclectricitat al poble” 

La Inacsa, Industrias del Acetato de Celulosa SA, comença el 1948 a fabricar acetat de cel·lulosa i 
fibra tèxtil a La Batllòria (vegeu el capítol 4.4).  

Tots els oficis que havien fet els batlloriencs des de ben antic van anar desapareixent al llarg del 
segle degut a l’arribada de la indústria. Així doncs, els veïns que es dedicaven a la pagesia, 
ramaderia, agricultura, hostaleria, ferreria, fusteria, construcció de carros, olleria, terrisseria, serraria 
i  construcció de bótes, van anar-se convertint en treballadors de les fàbriques nouvingudes. Tot i 
així es van mantenir botigues que funcionaven des dels anys 20, com són can Lari, l’Estanc, can 
Vinyes i can López on es venia una mica de tot, a més de tabac, vi, carn, cereals, grana i demés 
queviures.  

Als anys 30, can Bruguera era una fonda senzilla amb habitacions i menjador. També es van establir 
cal Ferrer que venia vi, can Mallol o ca la Caterina que era una taverna amb botigueta i es feia vi a la 
premsa. Als anys 40, s’estableixen can Tasar, on es venien comestibles, arròs, vi, sucre,... i can Salit o 
ca l’Anita on també s’hi venien queviures i una mica de tot. I per altra banda, el forn del poble, que 
va començar l’any 29 i segueix avui dia, mentre que la majoria dels anomenats ja han desaparegut. 
Hi va haver perruqueries, serralleries, comerç de llenya i fusta i fins i tot de motos i bicicletes. 
L’estació de gasolina, l’actual Repsol, va començar a funcionar el 1963. 

 

 
Can Bruguera abans de la restauració vist des del campanar. La casa formava part de l’antic palau dels 

barons de Montnegre (Joan Bruguera) 
 



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  25 | 121 

 

La societat recreativa Unió Batllorienca i el Club Deportiu La Batllòria. 
La Unió Batllorienca es va fundar el 1922 i preparava balls i funcions teatrals i organitzava els actes i 
les festes majors. Per altra banda, el primer partit de futbol es va disputar el 30 d’abril de 1933, La 
Batllòria contra Gualba. En un principi els futbolistes eren un grup d’aficionats que jugaven partits 
amistosos, sobretot per les festes majors. El camp de futbol era el de can Batllori, fins que es va 
inaugurar l’actual l’any 76 en uns terrenys cedits per la Inacsa a l’Ajuntament 

El municipi de Montnegre 
(Extractes de: “El Montnegre, una història de mil anys”, Joan Portals i Martí, Els llibres del Set-
ciències; “L’Abans, Sant Celoni, Recull de fotografies 1880-1965”, Josep M. Abril López, editorial 
Efadós) 

Montnegre va ser una baronia fins al 1813, any en el qual es van extingir les demarcacions feudals. El 
municipi de Montnegre comptava amb un únic nucli urbà, La Batllòria, lloc on hi havia l’ajuntament i 
l’escola pública. Aixó es va mentenir fins que el 26 de novembre del 1927 el terme de Montnegre, 
amb Fuirosos i La Batllòria, es va agregar al municipi de Sant Celoni, agregació que es manté a dia 
d’avui. 

“Fins a mitjans del segle XX no comença a recular la població dispersa del Montnegre” 

Sant Martí de Montnegre ha estat sempre un territori on s’aglutinava la vida social de les diverses 
cases escampades i no poble o nucli apinyat. El conreu i el bestiar eren recursos limitats i servien per 
a la subsistències de les mateixes famílies. La vida era dura, el treball principalment forestals i 
l’aïllament era molt significatiu. Per aquest motiu, el paper de l’església de la parròquia va ser 
important pel rol social durant segles, molt abans de que existís la casa dels Gualba com a senyors 
del terme i el castell de Montnegre. Era la casa del poble que aglutinava totes les festes i 
esdeveniments, com a tantes altres zones urbanes.  

Juntament amb la parròquia de Sant Cebrià de Fuirosos, eren els punts de referència dels masos del 
voltant quan el Vallès es va repoblar als segles X i XI. 

La Vall de Fuirosos. 
(Extractes de: La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i Societat, Ajuntament de Sant 
Celoni) 

Al igual que la resta del massís del Montnegre, la Vall de Fuirosos ha estat un territori fortament 
humanitzat durant segles. Al llarg de la història, els pobladors han interaccionat de forma contínua 
amb el medi donant lloc a la hibridació història entre natura i cultura. L’activitat dels habitants s’ha 
anat modificant en quant a l’estructura i les dinàmiques pròpies del medi, de manera que el paisatge 
sempre ha estat condicionat amb els factors biofísics i els factors socioeconòmics variants al llarg del 
temps.  

Fuirosos formava part del poble de Montnegre fins que, al igual que La Batllòria, va ser annexionat a 
Sant Celoni el 1927, tot i que sempre ha tingut una població dispersa i distribuïda en masos. Els 
habitants de les mateixes basaven la seva activitat al sector primari, per la qual cosa, amb els 
avenços del s. XX, la vall es va anar despoblant. L’any 1857 la població era de 196 persones que 
vivien en 24 masos i, actualment, és de 12 persones vivint en 6 masos diferents. 
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Amb l’abandonament de les activitats econòmiques primàries, basades en l’apropiació i 
aprofitament dels recursos forestals i en les activitats agrícoles, la població ha passat a viure del 
sector terciari.  

L’annexió a Sant Celoni i l’extinció del municipi 
(Extractes de: “ L’Abans, Sant Celoni, Recull de fotografies 1880-1965”, Josep M. Abril López, editorial Efadós; Acta 
ajuntament Sant Celoni  sobre l’annexió) 

El 26 de novembre del 1927 el terme municipal de Montnegre, que incloïa Fuirosos i La Batllòria es 
va agregar a Sant Celoni degut a l’acord entre els ajuntaments de Montnegre i Sant Celoni. La 
transcripció literal de la sessió celebrada aquell dia a l’Ajuntament de Sant Celoni dóna compte de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Montnegre a la fusió entre els municipis esmentats i les 
condicions d’aquesta. 

Al document es menciona la instància firmada pels components de la Comissió Municipal Permanent 
de  l’Ajuntament de Montnegre amb la qual es notificava la decisió del Ple de l’Ajuntament de 
Montnegre i s’entregava la certificació de l’acta de sessió en la qual s’acordava amb absoluta 
unanimitat del veïnat del Montnegre la voluntat de fusionar el municipi amb el de Sant Celoni.  

L’alcalde Sant Celoni del moment, recordant la fusió prèvia amb el municipi d’Olzinelles i entenent 
que Sant Celoni era el centre geogràfic i comercial, a més de la capital de la comarca, resultava 
natural convertir-se en el centre de l’organització administrativa de les demarcacions de barriades 
veïnes, per les quals resultava una càrrega constituir per si soles un municipi. Sant Celoni es va sentir 
amb el deure d’admetre-les en benefici de les mateixes, doncs pel municipi més gran tampoc 
representava un benefici econòmic. Segons el document, per a Sant Celoni l’adhesió només 
representava una lleugera càrrega a canvi d’esdevenir la capital de comarca que es creia que li 
corresponia. 

Els regidors van estar d’acord amb el criteri de l’alcalde i, en votació nominal, es va prendre l’acord 
per unanimitat de fusionar els municipis amb una sèrie de condicions: que el nom del municipi sigui 
Sant Celoni, que la capitalitat sigui la vila de Sant Celoni, que el repartiment pressupostari vagi dirigit 
a amortitzar el deute municipal que tenia Sant Celoni però que el pagament dels seus interessos 
quedi no sigui compartit pels veïns de Montnegre doncs no s’adequa a les manifestacions de comerç 
o indústria de l’època, que els bens patrimonials de Montnegre passin a constar com a celonins, que 
Sant Celoni es farà càrrec de l’actiu i passiu de Montnegre a partir de la fusió, que els veïns i 
persones amb interessos econòmics del municipi desaparegut tributi a la vila de Sant Celoni i que 
l’Ajuntament de Sant Celoni procurarà les obres de construcció d’un petit safareig públic per a les 
necessitats del barri de La Batllòria segons el projecte fet prèviament per l’Ajuntament de 
Montnegre. 

Per altra banda, també s’acorda per unanimitat fer tot el que sigui necessari per executar l’acord de 
la fusió dels municipis i que es faci el mateix per a que els càrrecs de l’antic ajuntament de 
Montnegre dimiteixin i els llocs passin a disposició del “Sr. Gobernador Civil” per tal que aquesta 
“Superior Autoridad” pugui procedir lliurement a la constitució del nou ajuntament del nou terme 
municipal i desenvolupar aquests càrrecs.  
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3 POBLACIÓ 

3.1 SITUACIÓ I DEMOGRAFIA ACTUALS 
El poble de la Batllòria, situat a 6 Km al nord del nucli urbà de Sant Celoni, està conformat per un 
nucli central, la urbanització Royal Park i edificacions disseminades en les àrees rurals de l’antic 
terme de la Batllòria. 

Per al propòsit d’aquest document, el nucli urbà central del poble s’ha dividit en dues zones:  

− El casc antic, delimitat per la carretera comarcal i pels carrers de la Tordera i de les escoles. 
− L’eixample, que inclou tota la zona habitada del nucli urbà fora dels límits definits per al casc 

antic. 

La superfície del nucli urbà i de la urbanització Royal Park és de 15.7 Ha i 13.6 Ha, respectivament. 

El cens actual de la Batllòria és de 1.385 habitants, dels quals 650 (47%) són dones i 735 (53%) 
homes. El gruix dels seus habitants es troba a la zona de l’eixample, que té una densitat de població 
de 106 habitants/Ha; la densitat del casc antic és de 127 habitants/Ha. 

 

 

 

Esquerra: delimitació del casc antic (en verd) i l’eixample (en blau), tal i com s’han definit per al propòsit 
d’aquest dossier. Dreta: distribució dels habitants per zones. 

 
 

La població actual de la Batllòria està formada majoritàriament per persones de mitjana edat (35-55 
anys), amb criatures de menys de 15 anys. 
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Piràmide poblacional de la Batllòria 
 

La nacionalitat d’origen majoritària en totes les zones és l’espanyola (92% del total del poble). Les 
nacionalitats estrangeres majoritàries són la rumana (19 habitants), italiana (17 habitants) i búlgara 
(11 habitants). La resta de nacionalitats estan representades per 6 o menys habitants. 

 

  

Esquerra: percentatges de nacionalitat espanyola en cadascuna de les zones del poble. Dreta: nombre 
d’habitants de cadascuna de les nacionalitats no espanyoles en el conjunt del poble. 

 

El nivell d’estudis de la població és molt semblant en homes i en dones, si bé s’observa una certa 
tendència de les dones als títols d’ensenyament superior. En el seu conjunt, el percentatge de 
persones sense estudis o que no saben llegir o escriure es situa al 8%, per sota de la mitjana de 
Catalunya, que es situa aproximadament al 16%. 
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Nivell d’estudis de la població de la Batllòria 
 

3.2 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
Al llarg dels darrers deu anys, la Batllòria ha experimentat un creixement pràcticament 
ininterromput, que s’ha estabilitzat en els darrers dos anys. D’acord amb l’IdesCat, el cens de la 
Batllòria va incrementar de 867 habitants el 2007 a 1.309 el 2017 (increment d’un 51% en deu anys). 
L’increment relatiu de la població en aquest període ha estat cinc vegades superior a la Batllòria 
(51% d’increment) que al conjunt de Sant Celoni (10% d’increment des del 2007 al 2017). 

 

  
Esquerra: resum de l’increment de la població a la Batllòria en els darrers deu anys (homes, dones i 
total). Dreta: comparació de l’increment a la Batllòria i al conjunt de Sant Celoni (cal tenir present 

l’escala diferent de l’eix d’ordenades en ambdós gràfics. 
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El nombre de persones censades en cadascun del períodes és el següent: 

− 291 en el període 1996-2000 
− 225 en el període 2001-2005 
− 240 en el període 2006-2010 
− 365 en el període 2011-2015 
− 265 en el període posterior al 2015 

Llevat del primer període (1996-2000), en que pràcticament la meitat dels nous censos es van 
produir a la zona del casc antic, en la resta de períodes ha estat la zona de l’eixample la que ha patit 
un increment més gran. També es percep un increment progressiu de les persones que es desplacen 
a la urbanització de Royal Park, que en el quinquenni 1996-2000 va incrementar el seu cens en 
només 18 persones i en els darrers tres anys ja ha acollit 47 persones més.  

 

Percentatges de persones censades de nou a cadascuna de les zones en els diferents períodes 
quinquennals 

 

Si bé el perfil de persones nouvingudes a la Batllòria no és homogeni, s’observa una certa tendència 
en els empadronaments dels períodes 2001-2005, 2006-2010 i 2011-2015 a l’arribada majoritària de 
famílies amb adults de mitjana edat (35-55 anys) amb criatures de menys de 10 anys. 
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Perfils d’edats de les persones censades a la Batllòria en cadascun dels períodes quinquennals. 
 

La nacionalitat de les persones nouvingudes ha estat majoritàriament espanyola, si bé cal destacar 
que l’11% de totes les persones censades en el període 2011-2015 i el 24% de les censades després 
del 2015 eren de nacionalitat estrangera. Dels 264 censos registrats en els anys posteriors al 2015, 
201 eren de nacionalitat espanyola i 63 de nacionalitat estrangera, majoritàriament italiana (14 
persones), seguit de la nacionalitat búlgara (9 persones) i rumana (7 persones). Cal tenir present, 
però, que aquest darrer període és de només tres anys i no està, per tant, proporcionat a la resta. 
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Nacionalitat d’origen de les persones arribades a la Batllòria en cadascun dels quinquennis analitzats. 
 

En analitzar la ubicació de les persones nouvingudes en cadascun dels quinquennis, no s’observa una 
tendència clara pel que fa a la destinació de les persones nouvingudes amb nacionalitat espanyola o 
estrangera, que s’han ubicat tant al casc antic, com a l’eixample, com en nuclis disseminats i, en 
menor mesura, a Royal Park. No obstant, cal tenir present que el nombre de persones en el grup de 
nacionalitat estrangera és reduït i, per tant, la ubicació en una zona o una altra d’una sola família pot 
tenir un gran impacte en el percentatge. 
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Distribució per zones de les persones nouvingudes en cada quinquenni amb nacionalitat espanyola o 
estrangera (percentatges). 

 

 

Pel que fa al nivell d’estudis de les persones nouvingudes, s’observa una lleugera tendència a la 
baixa en el grup de persones sense estudis (o que no saben llegir o escriure) al llarg dels anys. 
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Nivell d’estudis de les persones censades a la Batllòria en cadascun dels quinquennis. 
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4 ELS SECTORS ECONÒMICS 

4.1 AGRICULTURA I RAMADERIA 
Els sectors agrícoles i ramaders tenen avui una presència molt minoritària a la Batllòria; l’empresa 
Cultius Ponç, és l’única amb una activitat remarcable. 

4.1.1 Agricultura 

Cultius Ponç, S.L. 
És una empresa dedicada al conreu d’arbres, bàsicament  per a jardineria: oliveres, palmàcies, 
arbustives, fruiters i planta mediterrània en general. També dissenyen o decoren jardins, i venen 
tata mena d’elements auxiliars i decoratius. Compta amb unes 70 hectàrees de plantacions. Una part 
important de la producció es destina a l’exportació, i ven també al detall (Garden Ponç). Compta 
amb una plantilla de 36 treballadors, dels quals 26 fixos. Les vendes del 2016 van ser de 3,6 milions 
d’euros i les del 2017, 4,4 milions. 

 
Cultius Ponç és avui l’única empresa del món agrícola que hi ha a la Batllòria 

 

Fora d’aquesta empresa, l’activitat agrícola, de fet, no conserva avui cap pagès que s’hi dediqui de 
forma professional. Sí que hi ha horts que són treballats per a consum propi i per oci, però en cap 
cas aquestes persones viuen d’això. Hem parlat amb Lluís Torrent, jubilat que treballa un hort.  

Lluís Torrent té 83 anys i és fill de la Batllòria. Ell sempre ha treballat el seu propi hort,  a la zona de 
l’Hostal. Hi conrea molta varietat de verdura. Ens explica que avui ja no queda cap agricultor 
professional a la Batllòria, totes les masies que hi ha s’han convertit en segones residències de gent 
de fora. Ell és caçador de tota la vida, i amb el seu grup tenen llogada la casa de can Oller, on 
esmorzen i després van a caçar. Explica que al Montnegre hi ha tres colles de caçadors. 

4.1.2 Ramaderia 
En el cas del sector ramader, la fotografia és un pel diferent, sí que trobem ramaders que s’hi 
dediquen professionalment. Hem parlat amb dues persones que encara avui menen ramats de 
cabres i ovelles pels boscos del Montnegre, i que abocant-hi moltes hores i molts esforços en poden 
viure.  
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Josep Maria Saurí, de can Terrades, a Fuirosos, a un quilòmetre de la Batllòria. Té un ramat d’ovelles 
i cabres ecològic (680 caps) que pastura per diverses finques, la pròpia i dues de lloguer, ca l’Agustí i 
can Prat, sota Santa Fe.  

 
El ramat de Can Terrades, ran de la Tordera 

 

Ven la carn a carnissers i particulars a través de la venda directa per telèfon, i té un contracte amb la 
carnisseria Donda de Sant Celoni, que li talla la carn i ell la reparteix amb una furgoneta. Té un 
treballador fix i algun d’eventual.  

En general no veu gens esperançadora la situació de la ramaderia: en el seu cas s’ha hagut 
d’espavilar amb la venda directa. 

Ramon Masnou, de can Torres, a la Vall de Fuirosos. Té un ramat de 200 cabres carrasqueres de 
muntanya, que dirigeix fins a can Preses i baixa fins a ca l’Oller. Va agafar el ramat entusiasmat amb 
la idea de recuperar l’espai de la vall de Fuirosos, amb l’impuls de la Diputació de Barcelona i La 
Caixa. Abans havia tingut vaques de l’Albera.  

Ven els cabrits a l’escorxador de Breda. Masnou treballa sol, no troba ningú que s’hi vulgui 
involucrar. Per això veu negre el futur, diu que el negoci ja està engegat i no el podrà deixar a ningú, 
malgrat la importància de la ramaderia per salvar camps i valls i per la protecció de l’entorn davant 
els incendis. 

4.2 ACTIVITAT FORESTAL 
La Batllòria és la capital del Montnegre, territori eminentment forestal: de les 3115 hectàrees del 
primitiu municipi, 2774 estan ocupades pel bosc. Ja s’ha comentat en el capítol corresponent a 
l’entorn natural el valor d’aquestes zones boscoses. Aquí ens referirem únicament a la seva capacitat 
productiva i a les actuacions silvícoles que s’hi realitzen. 

L’activitat forestal a La Batlllòria va conèixer a partir dels anys 60 i 70 del segle passat un progressiu 
decaïment, d’una banda a causa de l’auge dels combustibles fòssils a les llars que, a partir de 
l’adveniment del gas butà,  va fer caure de manera molt important el consum de llenya, i de l’altra, la 
pèrdua dels mercats locals del suro que va provocar que en moltes finques es deixessin de fer les 
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lleves i els treballs necessaris per al seu manteniment. A això caldria afegir, pel que fa a la fusta de 
serra, la major exigència dels mercats, al compàs de les facilitats d’importació de fustes d’arreu, i els 
problemes sanitaris en les masses de castanyer. Tot plegat ha fet que l’activitat forestal sigui molt 
poc remuneradora i que, per tant, la iniciativa privada tota sola ara per ara sigui incapaç de revertir 
la situació. D’altra banda els ajuts públics no arriben a cobrir un 10% de la demanda. La situació 
descrita és similar en tot el territori català. 

 
El suro és un dels productes forestals de La Batllòria amb més de futur 

 

Tanmateix, en els darrers anys es pot observar un cert reviscolament de l’activitat, per la 
consolidació d’un mercat per a les llenyes, per l’arribada a torn de moltes plantacions de coníferes i 
per la revalorització del suro català. El nombre d’hectàrees en les que s’ha actuat ha conegut un fort 
increment : 
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Superfície forestal de La Batllòria  en les que s’ha fet algun tipus d’actuació forestal  

en els darrers 10 anys. FONT: Centre de la Propietat Forestal i Oficina Comarcal del DARP 
 

En aquest repunt de l’activitat cal esmentar el paper que hi ha tingut en la zona que ens ocupa  
l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor. 

En el quadres següents podem observar l’evolució del producte comercialitzat a La Batllòria els 
darrers deu anys. El primer fa referència a la fusta, tant la destinada a serra com a trituració, i a les 
llenyes. 

 

TM de fusta i llenyes extretes a La Batllòria en els darrers 10 anys 
FONT: Centre de la Propietat Forestal i Oficina Comarcal del DARP 

 

Cal observar el salt quantitatiu entre els primers anys i els darrers (la punta de l’any 2011 és 
conseqüència de les nevades dell 2010 que van abatre  gran quantitat de peus) 
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Pel que fa al suro, és ben visible l’increment dels darrers anys. Malgrat els estralls que sobre les 
masses està fent el corc del suro, s’està imposant el convenciment que es tracta d’un producte amb 
molt de futur. 

 

TM de pela de suro (comprenent-hi el pelagrí) obtingudes a La Batllòria en els darrers 10 anys. FONT: 
Centre de la Propietat Forestal i Oficina Comarcal del DARP 

 

Les tasques forestals donen feina en aquesta zona a una quinzena de persones, a banda del 
transport i el moviment de terres per a l’obertura i repàs de camins, els treballadors corresponen a 
colles que estan basades als pobles del voltant.  De tota manera el potencial forestal de La Batllòria 
és molt superior al que ens indiquen les xifres exposades i si es complissin les previsions dels plans 
tècnics i des de les administracions públiques s’hi dediquessin més recursos, esdevindria un sector 
rellevant en el territori batllorienc. 

La planificació forestal a La Batllòria 
En els darrers 20 anys, a Catalunya s’ha anat implementant un model de planificació per finques que 
consisteix en uns documents –el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, per a finques de més de 25 
hectàrees o el Pla Simple de Gestió Forestal per a les de superfície inferior- que estableixen quines 
actuacions forestals s’han de dur a terme durant la seva vigència per a optimitzar el 
desenvolupament del bosc i el seu aprofitament ordenat amb criteris de sostenibilitat. 
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Superfície forestal planificada (zones ratllades) fins al 2015 en l’antic terme de La Batllòria. FONT: 
Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor 

 

Encara que la planificació no significa en tots els casos que les actuacions previstes es portin a terme, 
les finques planificades solen ser les més actives i el percentatge de territori planificat, que en el 
conjunt de Catalunya era l’any 2015 d’un 35 %, és un bon indicador per a mesurar la implicació de la 
propietat forestal en una zona determinada. En el cas de l’estudiada, del total de 2774 hectàrees 
forestals, 573 són actualment propietat de la Diputació de Barcelona i 2201 són privades. 
D’aquestes, el 2015 n’estaven planificades 1517, un 69 %, percentatge molt notable i que permet 
mirar amb optimisme el futur d’aquest sector a La Batllòria, si més no comparativament amb la resta 
de Catalunya. 

 

4.3 COMERÇ I SERVEIS 
La Batllòria té ara mateix 21 negocis actius al nucli urbà. Segons una conversa amb la immobiliària 
del poble, actualment no hi ha demanda de locals per a comerços. En una reunió amb representants 



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  41 | 121 

de l’associació de comerciants expliquen que la procedència majoritària dels seus clients és Riells, 
Gualba de baix, Sant Celoni, Sils, Maçanes, Hostalric i les diferents urbanitzacions. 

 
El comerç de proximitat és un element cohesionador de la comunitat. A La Batllòria dóna ocupació a unes 

35 persones. 
 

Alimentació 
− Can Viñas: alimentació per a animals (c. Major, 43) 
− Celler can Viñas: vins i licors a granel (c. Major, 45) 
− Ca l’Enric: alimentació i carnisseria (pl. de l’Església, 11) 
− El Pinyó: llaminadures (c. Major, 29) 
− Carnisseria Antònia: carnisseria amb obrador (c. Major, 30) 
− Forn de pa i pastisseria Dani i Eli (c. Major, 1) 
− Peixateria Abril (carretera Vella, 33) 

 

Restauració 
− La Vall: bar cafeteria (ctra. Nova, 44) 
− L’Estanc: bar restaurant (c. Major, 35) 
− Bar la Batllòria: bar amb elaboració de plats precuinats (ctra. Vella, 33) 
− El Temple: bar (c. Major, 4) 

 

Estètica i perruqueria 
− Eva estètica i bronzejat (c. Major, 9) 
− Op Art Perruqueria i Estètica (ctra. Nova, 48)  
− Maricarmen MC Perruqueria i Estètica (c. de les Escoles, 8) 
− Perruqueria Jaume i Clara (c. Orsavinyà amb ctra. Nova) 
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Altres 
− Papereria El Pertegàs: venda de premsa i papereria (c. de les Escoles, 6) 
− Estanc Montnegre: venda de tabacs (c. Major, 3) 
− JP Racing: venda de material de competició (ctra. Nova, 50) 
− Vall d’Or: joieria, rellotgeria i reparació (c. Major, 16) 
− Finques Alpha: immobiliària (ctra. Nova, 22) 
− Despatx jurídic: assessoria legal (ctra. Vella, 26) 

 

La veu dels comerciants 
 
Necessitats comercials  
Per millorar la situació comercial i el dia a dia dels veïns, els comerciants destaquen dues grans 
necessitats: una farmàcia al seu nucli urbà, perquè intueixen que funcionaria molt bé (més de 
1.300 habitants), i un caixer. Fa poc temps el BBVA va retirar l’únic caixer que hi havia i això va 
provocar que la gent hagués de marxar a fora per treure diners, cosa que perjudica enormement 
el ritme del comerç, perquè en general si la gent marxa ja no torna per comprar. 
 
Mobilitat 
El sentit del trànsit dels carrers més cèntrics del poble és un problema per als comerciants. La 
Batllòria disposa de dues entrades al poble des de la C-35. L’any passat van demanar el canvi de 
sentit del carrer de Breda amb l’objectiu que el poble no quedés tancat.  
Es queixen que, per festes, la policia local col·loca tanques a l’entrada del poble per la part de la 
carretera Vella, cosa que impedeix l’entrada natural de la gent. Han avisat l’Ajuntament d’aquest 
fet però sembla que no s’hi posa remei. 
Per la sortida dels alumnes de l’escola a les 16.30 també es tanca el carrer Montnegre, cosa que 
comporta la queixa de diversos veïns. 
 
Imatge i netedat 
La manca de netedat dels carrers és una queixa habitual, asseguren que la persona que fa la 
neteja no té prou hores de feina. A més, van demanar a la regidoria de Promoció econòmica 
dignificar la pedra de la Pau, al carrer Major, col·locant-hi flors i instal·lant-hi un plafó amb un 
plànol sobre el comerç local. Però no s’ha fet res, diuen, sembla que només es tira endavant un 
tríptic sobre el comerç. 
 
Infraestructura 
Una queixa habitual és la sensació d’oblit de l’Ajuntament celoní respecte de la seva realitat. Un 
exemple, els llums de Nadal, diuen que en posen pocs, que són vells i que s’espatllen de seguida.  
 
La presència dels comerciants al Consell del Poble 
El sentiment dels comerciants envers el Consell del Poble és delicat per tot el que s’ha exposat. 
Per ells el Consell del Poble no és res més que un espai on queixar-se i rebre molt poques vegades 
alguna resposta favorable. 
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L’antiga oficina de la caixa de Manlleu (després BBVA). Amb el seu tancament La Batllòria ha quedat 

sense serveis bancaris propers. 
 

4.4 INDÚSTRIA 
 

4.4.1 INACSA 

Un treball sobre La Batllòria ha de parlar forçosament d’INACSA. Efectivament, en els darrers setanta 
anys, aquesta empresa ha estat un dels senyals d’identitat del poble i ha tingut una gran influència 
tant pel que fa al mercat laboral, a l’habitatge , al desenvolupament urbanístic, al lleure i altres 
aspectes de la vida ciutadana. Encara que actualment, per la pròpia evolució de l’empresa i per la 
diversificació de l’oferta de treball, així com per les facilitats de desplaçament, INACSA ja no ocupa el 
caràcter determinant d’anys enrera, encara continua essent un dels referents de la població. 

Orígens 
INACSA es va gestar en els anys immediatament posteriors a la guerra civil, i cal inscriure-la dins de 
les iniciatives per a superar l’aïllament del país en la primera etapa franquista i la consegüent 
autarquia. L’empresa s’havia de dedicar a la fabricació de fil de seda artificial, inexistent fins 
aleshores en el país, que resultaria un producte estratègic per abastir la indústria tèxtil catalana. Va 
prendre el nom d’Indústria del Acetato de Celulosa, S.A., a partir del que era el seu producte: el fil 
d’acetat de cel·lulosa, fabricat a partir floca de cotó, àcid i anhídrid acètic i acetona. 

Una desena d’empresaris sabadallencs i terrassencs van ser-ne els promotors, al davant dels quals 
com a figura visible hi havia Miquel Mateu Pla, home del règim, primer alcalde de Barcelona després 
de la guerra civil i persona de confiança de Francisco Franco. Entre aquests promotors cal esmentar 
Josep Bel Fort, que en va ser el primer director, i president del consell després de Miquel Mateu i de 
Narcís de Carreras.  
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La primera planta d’INACSA. La carretera actual encara no existia, i els camps de can Batllòri arribaven a 

tocar del poble, el nucli urbà del qual era molt petit. La foto és dels primers anys cinquanta (Joan 
Bruguera) 

 

Un paper estratègic el va tenir l’empresa britànica Courtaulds, que va fer de soci tecnològic 
proporcionant part de la maquinària i supervisant la instal·lació i el procés industrial els primers 
temps. La participació d’aquesta empresa es va mantenir fins els primers anys vuitanta. 

A l’elecció de la Batllòria hi van contribuir, a banda de la seva situació geogràfica, la facilitat d’accés 
al tren i la d’obtenció d’aigua. Els pous d’INACSA, encara existents en l’actualitat, havien de nodrir 
les abundants necessitats d’aigua del procés industrial, 

L’empresa es va instal·lar en els terrenys coneguts com la Quintana de la Batllòria, prop de Can 
Batllori, al nord de la població i a tocar de la via del tren, però ja des d’un bon començament es van 
adquirir els extensos camps a ponent de la Població, per a la construcció dels pous que havien de 
garantir el subministrament d’aigua.  

La primera etapa va consistir en la construcció d’una planta pilot la primera meitat dels anys 
quaranta. El 1948 s’iniciava ja la fabricació industrial i es constituïa la societat anònima amb el nom 
actual, en la qual Courtaulds hi tenia l’11%. 

L’any 1952 va tenir lloc la inauguració oficial de l’empresa, en ocasió . L’acte va ser presidit pel 
mateix cap de l’estat, Francisco Franco, que hi va acudir amb diversos ministres i les principals 
autoritats de la província. La presència del dictador s’explica tant per la proximitat amb Miquel 
Mateu com pel caràcter estratègic de l’empresa, inclosa en el pla d’industrialització de l’estat. 

En aquell moment, INACSA ja comptava amb una plantilla de 120 treballadors.  

 

Presència social a La Batllòria 
Durant el període que va des de la seva fundació fins ben entrat el segle actual, INACSA va tenir una 
presència molt important a La Batllòria. D’entrada pel que la seva posada en marxa va representar 
per les oportunitats laborals dels batlloriencs. El pes percentual d’aquests a la nòmina de l’empresa 
va anar creixent al llarg dels anys. Així, el 1970, 111 dels treballadors d’INACSA eren residents a La 
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Batllòria. Com que en aquell any eren 149 els batlloriencs i batllorienques que treballaven en el 
sector industrial vol dir que dues de cada tres persones de la població que treballaven a la indústria 
ho feien a INACSA.  

 “La influència d’INACSA ha abastat l’àmbit econòmic, social i cultural” 

En segon lloc per les iniciatives locals de l’empresa en favor dels treballadors, començant pels 24 
habitatges inaugurats el 1952 –les “casetes”- als quals s’hi van afegir 18 pisos l’any 1960. Aquests 
habitatges eren ocupats per encarregats i tècnics i eren concebuts com un incentiu per a càrrecs de 
responsabilitat. Els habitatges eren cedits en règim de lloguer que es descomptava del sou dels 
beneficiaris. Els terrenys procedien e l’antiga fàbrica Tèxtil de Can Pàmies, adquirits per Inacsa i que  

 
Les casetes, un interessant exemple de colònia fabril. INACSA les oferia als treballadors amb un mòdic 

lloguer que es descomptava del sou 
 

En paral·lel l’empresa va construir en el terme de Gualba diverses cases per als seus directius. 
Aquestes cases, amb una excepció, van desaparèixer en construir-se l’AVE. 

Del 1962 data la creació d’una cooperativa de consum per als treballadors. 

En aquestes accions socials, cal esmentar el camp de futbol destinat originalment també als 
treballadors de l’empresa i que posteriorment va ser arrendat pel municipi, el qual va acabar essent-
ne el propietari dins de l’acord subscrit per a l’ampliació de la planta de la indústria de l’any 1997. 

 

L’empresa els darrers temps 
INACSA va mantenir una trajectòria exitosa fins entrat el segle actual. En els moments de major 
creixement s’havia estudiat una derivació de la via fèrria que permetés l’entrada dels trens a la 
planta. 

Els primers embats de la crisi del tèxtil no la van afectar. El punt àlgid de la seva trajectòria l’hem de 
situar a la darrera dècada del segle passat, i va culminar el 1997 amb la important ampliació de la 
planta que va suposar l’automatització dels magatzems, entre altres innovacions. 

En aquells moments la producció anual era de 8.000 tones i el nombre de treballadors 350. 
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La davallada de la demanda es va traduir en una forta reducció de la producció, i al plantejament de 
dos expedients de reducció d’ocupació els anys 2.004 i 2.006, en el primer es van passar dels 350 
treballadors a 200, i en el segon el nombre es va tornar a reduir fins als 90. La producció havia baixat 
fins a les 3.500 tones anuals. 

Actualment el procés de producció no comprèn tot el cicle sinó que el primer procés no es realitza a 
l’empresa i s’adquireix directament un granulat al que s’addiciona l’acetona. Cal esmentar també els 
esforços en la racionalització del consum energètic i de l’aigua, que va passar de 300m3/hora als 30 
m3/hora actuals. D’aquests el 95 % es retorna al riu. 

La producció fa uns anys que s’ha estabilitzat en 3.000 tones anuals. El procés de producció és 
continu, amb 4 torns. El següent diagrama mostra l’evolució dels tres darrers exercicis dels que 
disposem dades: 

  
Facturació i beneficis d’INACSA, en milions d’euros. Font: Registre mercantil 

 

On es pot observar l’important increment del 2016, degut, segons fonts de l’empresa, a la fabricació 
d’un producte de major valor afegit. 

Des del segon ERO el nombre de treballadors està pràcticament estabilitzat. Actualment és de 95, 
dels quals només 5 són residents a la Batllòria. 

 

4.4.1 Altres indústries 

Ceràmiques SIR, S.A. 
Indústria domiciliada a Breda però que té una planta a La Batllòria, en la zona industrial de l’antiga 
Plemen, entre la C35 i el terme de Riells. 

És una empresa que fabrica ceràmica tradicional, amb capacitat per a 60.000 peces diàries segons la 
seva web.  

Té una plantilla de 25 treballadors i un volum de vendes de 3,1 milions d’euros. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2014 2015 2016

Facturació

Benefici



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  47 | 121 

 
Ceràmiques SIR, que comercialitza els seu productes amb la marca Regàs, té la planta de producció prop 

de la carretera a la zona de l’antiga Plemen. 
 

 

JMD, Aridos y hormigones, S.L. 
L’empresa, més coneguda a la Batllòria com la planta d’en Magán, està situada al paratge del 
Salicart, sota la carretera C35 , després de la zona de les Ferreries. 

Té una plantilla de 11 treballadors (2017) i una facturació de 0,8 milions d’euros, el 2016. 

Aquestes empreses, juntament amb Cultius Ponç, ressenyada a l’apartat d’agricultura, són les que 
compten amb més treballadors de l’antic terme de La Batllòria.  

Per a consignar l’oferta propera de treball del sector indústrial a La Batllòria caldria esmentar també 
les empreses establertes als polígons industrials de Riells i de Gualba, múltiples tallers i petites 
empreses a tocar del nucli urbà de La Batllòria.  

De majors dimensions és Tradebe Gualba, antigament Ecologia Química, S.A. Aquesta empresa, 
situada al polígon de Gualba,  va ser adquirida el 2002 per la multinacional espanyola Tradebe. Està 
dedicada al reciclatge de disolvents usats en la indústria química i farmacèutica. La seva plantilla és 
d’una trentena de persones. 

Sanofi 
En terme de Riells però annexa al de La Batllòria hi ha la planta de l’empresa Sanofi a la que cal fer 
un esment especial.  Es tracta de l’única planta a Espanya d’aquesta multinacional farmecèutica 
franco alemanya, una de les més importants del món. 

La planta de Riells es va instal.lar el 1972 i està especialitzada en la fabricació de comprimits i 
càpsules. Des d’aleshores els processos de millora i inversions han estat molt importants i constants. 
Un 86% de la producció es destina a la exportació. A la planta hi treballen un total de 244 persones 
(desembre 2016). Malgrat la important oferta de treball que representa aquesta plantilla, la 
presència en ella de persones residents a La Batllòria és ínfima. 
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5 URBANISME 

5.1 EL CREIXEMENT DE LA BATLLÒRIA EN IMATGES 
La primera de les imatges mostra el poble eminentment agrícola que havia estat La Batllòria, amb la 
única excepció de les naus de Can Pàmies. Més avall del carrer Major no hi havia res construït, llevat 
de les escoles. 

 

Any 1946 
 

 

Any 1956 
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A la pàgina anterior, a baix, ja ens apareix la INACSA, i els dos rengles de les casetes. Per fora del 
poble ja està començada el que seria la carretera nova i el carrer de les Escoles ja està traçat, però 
amb una única casa. A cap de les dues existia Riells. 

 

Any 1994 
 

  
Any 2017 

 

En els quaranta anys transcorreguts entre la segona i la tercera imatge les dimensions del poble 
gairebé no han canviat: hi ha els pisos d’Inacsa, algunes cases al carrer de les Escoles, Inacsa va 
creixent i ja s’albira el nucli de Riells. Apareix amb tota la contundència la carretera (avui C35). Les 
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diferents intervencions en el riu han fet desaparèixer el meandre a sota els Horts d’Inacsa. A la 
imatge de sota, La Batllòria actual, amb el seu eixample: amb pocs anys el poble s’ha més que 
doblat. 

5.2 NUCLI RESIDENCIAL URBÀ 
Qualsevol observació sobre la part residencial del nucli urbà de la Batllòria ha de distingir entre el 
casc antic, i l’eixample, el primer fruit del desenvolupament per annexió successiva dels edificis al 
llarg dels anys, el segon conseqüència de la planificació urbanística. 

 

5.2.1 El casc antic 
Podem considerar tres etapes en la construcció del casc antic. La primera correspondria a la 
formació del nucli històric a partir de les cases que hi havia al camí ral medieval: El Ribot, el casal 
dels Gualbes (l’illa que conté Can Bruguera i edificis adjacents) i les cases que encara perduren al 
carrer Major, amb les portalades de carreus o dovelles i algunes d’elles amb inscripcions a la llinda 
amb les dates corresponents. La major part d’elles pertanyen al segle XVIII. Aquest nucli es va anar 
completant i consolidant fins a formar el carrer Major, amb els seus dos trams característics separats 
per l’església i el cementiri vell. Les cases del carrer Major tenien sortida pel darrera, on hi solia 
haver les corts dels animals,  més enllà tot eren camps fins arribar al riu. 

 
Una de les fites de pedra que senyalen el perímetre de l’antic cementiri, al costat de l’església 

 
 

En aquesta etapa la part urbana de La Batllòra es reduïa , doncs, a una quarantena de cases en dues 
fileres a un costat i l’altre del carrer Major. 

La segona etapa s’inicia quan, amb la construcció de la carretera vella al darrer terç del segle XIX, el 
carrer Major va deixar de ser el pas obligat per anar als pobles veïns. Efectivament, la nova via va 
propiciar la construcció de cases a la seva vora i l’eixamplament del poble cap al nord. Tot i així 
aquest procés va ser lent, perquè al padró de 1936 només eren 15 les cases en aquesta carretera. El 
bloc de pisos existent a la Carretera Vella no va ser edificat fins a començaments dels anys setanta. 

“El creixement de la població a llarg del segle XX va ser molt petit” 
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Finalment, la construcció de les escoles el 1934 va representar l’inici de l’ocupació de la banda de 
migdia del poble, pel dessota del carrer Major. Les escoles es van construir en terrenys que 
pertanyien a la parròquia i assenyalaven el que seria el futur carrer de les Escoles. 

Després de la guerra, el trasllat del cementiri va permetre l’ampliació de la a la plaça fins ran del mur 
de l’església. Unes fites a terra recorden el perímetre d’aquest antic cementiri. 

La construcció de la rectoria nova els anys seixanta i la progressiva edificació de cases als darreres de 
les del carrer Major va empènyer la consolidació del carrer de les Escoles. Amb aquest carrer queda 
delimitat el que en diem casc antic i que correspon al que el Pla General assenyala amb la tipologia 
“nucli antic”.   

En aquesta zonificació el Pla també inclou l’illa que es troba a mà esquerra entrant al poble per la 
carretera vella. La tipologia d'aquesta illa es va fixar amb el desenvolupament d'una unitat d'actuació 
prevista pel Pla General de la que en va resultar la construcció de set habitatges unifamiliars en 
filera, que amb les cinc cases preexistens en la carretera nova completen aquesta illa situada entre la 
carretera i el carrer Hostalric. 

La tipologia “nucli antic” preveu la construcció de planta baixa i 1 pis al carrer Major i a la banda 
corresponent del C/ de les Escoles i de planta baixa i dos pisos a la resta. 

Com a intervencions a la trama urbana d’aquesta zona cal fer esment que l’any 2006, amb ocasió 
dels treballs de remodelació de Can Bruguera, l’Ajuntament va realitzar una actuació  per a 
eixamplar l’espai lliure davant d’aquesta casa a fi de dotar-la de més visibilitat i aconseguir de 
passada una sortida de l’equipament de la Unió Batllorienca en front del carrer Breda. 

Des d’un punt de vista urbanístic els principals problemes d’aquesta zona són conseqüència del 
sever impacte de la C35 i l’efecte barrera que introdueix. D’altra banda també cal assenyalar la 
insatisfactòria resolució del límit del poble per la banda de Llevant delimitat pel torrent del Sot Gran.  

 

5.2.2 La zona d’eixample 
L’eixample de la Batllòria té un precedent força remot amb la construcció de les “casetes de la 
Inacsa”, i els blocs de pisos del darrera al començament i final de la dècada dels cinquanta, 
respectivament. Durant més de quaranta anys, aquesta colònia fabril va constituir un reducte 
apartat del centre urbà fins que ja entrats en l’actual mil·lenni es van començar a executar les 
previsions del Pla General i del pla parcial de la Plana. 

El Pla parcial de la Plana de la Batllòria, previst en el Pla General de Sant Celoni de 1983, havia de 
donar satisfacció a una antiga reivindicació de La Batllòria, que, en paraules de molts de les persones 
entrevistades, contemplava impotent com els batlloriencs que es volien fer una casa havien de 
construir-la a la veïna Riells. 
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El pla de la Plana de la Batllòria, la part més extensa del l’eixample batllorienc, s’ha desenvolupat en els 
camps del darrera del casc antic. A la fotografia, de l’any 1959, Pere Julià segant el blat. (Joan Bruguera) 

 

 

La colònia fabril de INACSA 
L’any 1951, al cap de poc temps d’haver començat la seva activitat industrial, l’empresa va edificar 
24 habitatges en terrenys contigus a l’antiga fàbrica de can Pàmies, les conegudes popularment com 
les casetes d’INACSA. Les “casetes” estan constituïdes per quatre illes de 6 cases entremitgeres cada 
una, dues situades al carrer de Miquel Mateu i dues al carrer Tordera. Els darreres d’aquestes illes 
estan separats per un passatge que discorre paral·lel a aquests carrers.  

Les cases originalment eren de planta baixa, tot i que actualment en alguna d’elles s’hi ha construït 
un pis, segons permet la zonificació del vigent Pla General. Cada dues cases comparteixen un cancell 
amb un arc de mig punt que és un dels seus trets distintius. Al darrera tenen una eixida o pati. La 
dimensió de la planta de les cases és de 80 m2 construïts i les parcel·les són de 150 m2. 

Uns anys més tard, el 1960, l’empresa va construir dos blocs de pisos, paral·lels als anteriors, 18 
pisos,repartits en 3 escales. Tenen la façana a l’actual carrer de Bellavista. Són uns blocs d’obra vista 
de planta baixa i dues altes.  

El Pla Parcial de la Plana de la Batllòria 
a) De la redacció a l’aprovació definitiva  

Segons les previsions del Pla General, el Pla Parcial de la Plana es va desenvolupar per 
iniciativa privada. Els terrenys pertanyien a catorze finques els propietaris de les quals van 
constituir-se en promotors del pla que es va aprovar definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 10 de març de 1989. Coetàniament s’aprovava també el 
projecte d’urbanització i al cap d’uns mesos es constituÏa la Junta de Compensació. 
Tanmateix, el compliment dels condicionants i diverses altres circumstàncies van anar 
allargassant el procés, que va culminar amb una modificació del text inicial que va ser 
aprovada definitivament per urbanisme a finals del 1996 i per l’Ajuntament el febrer de 
1998. El procés havia durat més de deu anys. 
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 “La gestació del pla parcial de La Plana va ser molt lenta” 

b) Les previsions del pla 
El pla urbanitza una zona de 4,5 hectàrees en forma d”U”, amb l’enclau al mig de les Escoles 
i terrenys municipals contigus, i està limitat al nord pel casc antic, a l’est per les casetes de la 
Inacsa (carrer Tordera), al sud per terrenys no urbanitzats, i a l’oest per la fàbrica Roca 
Umbert. 

Dibuixa una trama de carrers en forma de “V” molt oberta, amb un eix central, el carrer 
Montnegre, en direcció aproximada de Nord/Sud, al que van a parar per la banda de Ponent 
els carrers Escoles, Lluís Companys, Vall de Llor i Camí Ral, aquest darrer constitueix el límit 
del Pla ( i del poble ara com ara). Per la banda de Llevant només el primer (Escoles) i el 
darrer (Camí Ral) poden confluir amb aquesta via, la resta, que prenen els noms de Rec, Cal 
Bové i Olzinelles, veuen interromput el seu recorregut per l’enclavament de les escoles 
esmentat, cosa que va obligar a traçar un carrer paral·lel al de Montnegre, és el carrer de 
Fuirosos. 

 
Cal Bové, desapareguda amb l’eixample del poble. A l’esquerra l’edifici antic de les escoles, construït 

durant la República. La fotografia és de 1971 (Joan Bruguera) 
 

En total la trama de carrers forma una dotzena d’llles. La intersecció entre el carrer Vall de 
Llor i el passatge de l’Esperança es transforma en una placeta circular. 

Les superfícies desenvolupades pel pla parcial donen els següents totals: 

 

Vies públiques 12.462 m2 27,6 % 
Zones verdes 6.440 m2 14,2 % 
Equipaments 3.382 m2 7,5% 
Total sistemes 22.284 m2 49,3% 
Residencial 2.951 m2 6,5% 
Ciutat jardí 19.992 m2 44,2% 
Total privat 22.943 m2 50,7% 
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TOTAL 45.227 m2 100% 
 

Com es pot apreciar, els usos públics i privats es reparteixen gairebé idènticament l’àrea. 

La zona residencial preveu habitatges plurifamiliars de planta baixa i dos pisos, amb una 
alçada màxima de 9’4 metres i amb un mínim de façana de 7. Ocupa només el 6,5 % del total 
de l’àrea i una setena part de les superfícies edificables.  

La ubicació d'aquests habitatges plurifamiliars va ser objecte de controvèrsia entre els 
propietaris majoritaris i l'Ajuntament i la resta de propietaris. Finalment es va imposar la 
situació propugnada pels primers i es va concretar en dos blocs, un situat al carrer de les 
Escoles, amb porxos a la planta baixa, i l’altre al carrer Lluís Companys, sense porxos. Entre 
els dos blocs sumen 44 habitatges, que han resultat ser 46 per la transformació de dos locals 
en habitatges. 

La zona de ciutat jardí preveu habitatges unifamiliars, que poden ser en filera, aparellats o 
aïllats, de planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 6,6 metres. La parcel.la mínima 
ha de ser de 125 m2 i s’admet una edificabilitat de 0,9 m2 per cada m2 de parcel.la. El total 
d’habitatges a la zona de ciutat jardí és de 124.  

El total previst pel pla és, doncs de 168 habitatges. 

c) Desenvolupament 
Com s’ha dit, l’aprovació definitiva no es produïa fins el mes de febrer de 1998. Encara que el 
pla preveia quatre anys per als treballs d’urbanització, l’any 2.000 ja s’havien finalitzat i es 
començaven les primeres edificacions. La pressió del boom immobiliari va fer que la 
construció de tot l’espai fos molt accelarada:  L’any 2004 ja s’havien construït 2 dels blocs 
plurifamiiars i la tercera part dels unifamiliars previstos. 

Actualment la zona està gairebé construïda integrament, i només queden lliures mitja 
dotzena de solars, essent al Camí Ral on queda una àrea més extensa pendent d’edificar, 
seguida d’un altre solar  d’uns mil metres que s’utilitza com a pàrking, que confronta amb la 
rotonda del carrer Vall de Llor, i un tercer de dimensions més reduïdes del que és titular 
l’Ajuntament. La resta de solars patrimonials de l’Ajuntament es van vendre o es van 
permutar en diverses operacions urbanístiques. 

Can Pàmies 
La segona zona, no tan important pel que fa a la seva superfície però sí pel nombre d’habitatges 
construïts, és la de l’entrada a la població, per sota la Carretera Vella.  

Aquesta zona va representar la urbanització de tot l‘espai comprès entre aquesta carretera, el límit 
del poble i el carrer Tordera a la part més alta i els pisos de la INACSA(carrer Bellavista) a la més 
baixa, completant així tota la urbanització de la part de ponent de la població. És una franja que 
s’estén de nord a sud en el límit del poble en aquesta banda. La part contigua a la carretra Vella 
dobla l’amplada de l’altra part, la del darrera dels pisos de la INACSA.  
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L’antiga xemeneia de Can Pàmies, que l’eixample ha dignificat amb la plaça que l’envolta. 

 

La part contigua a la carretera Vella estava ocupada per uns magatzems instal.lats a les antigues 
naus de la fàbrica de Can Pàmies. Aquests magatzems, propietat d’INACSA van estar dempeus fins a 
l’execució d’aquesta actuació, els primers anys 2.000. 

Aquesta zona ja estava programada pel Pla General, que la tenia assenyalada com de “zona 
industrial de transformació a residencial” la de can Pàmies, i com “eixample” la resta. 

L’Ajuntament era titular d’una important superfície, fruit dels pactes amb INACSA arran de la seva 
ampliació. Els solars municipals es van subhastar els anys 2005 i 2007, cosa que va representar per a 
les arques municipals ingressos per valor superior als 6 milions d’euros. 

La part més important d’aquesta actuació va consistir en la construcció de cinc blocs de pisos, els dos 
primers paral.lels entre ells i perpendiculars a la carretra Vella, el tercer amb façana al carrer Lluís 
Companys, el quart en forma de “L”, amb una façana a la part de baix del mateix carrer i una altra al 
carrer Bellavista, i el cinquè amb façana també a aquest carrer. 

 “Els blocs plurifamiliars són de planta baixa i dos pisos” 
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Aquests blocs, de planta baixa i dos pisos, contenen un total de 153 habitatges. No hi ha locals 
comercials.  

L’actuació va permetre l’obertura del carrer de Can Pamies, que prolonga el Bellavista fins a la 
Carretera Vella. La resta de l’illa travessada pel carrer de Can Pàmies s’ha edificat amb unifamiliars 
en filera, segons estava previst en el Pla. 

La seva execució es va realitzar entre el 2004 i el 2008. 

5.2.3 Altres zones. L’expansió futura 
Per a finalitzar aquesta visió de l’eixample de la Batllòria només queda, pel que fa a sol programat, 
l’illa de la Roca Umbert, que contindrà una part residencial, la que confronta amb el carrer Major, tot 
i que està sotmesa al desenvolupament d’un pla d’actuació. La zona residencial contindrà una part 
d’unifamiliars en filera i una altra d’habitatge plurifamiliar. També contempla la cessió d’una 
superfície per a habitatge plurifamiliar de promoció pública. El pla d’actuació corresponent està en 
aquests moments en tràmit. Ens hem adreçat al promotor del pla per a conèixer-ne els detalls sense 
èxit. 

Salvant aquesta unitat de la qual desconeixem les solucions proposades, com a resum podem dir 
que en termes generals l’eixample de la Batllòria s’ha fet bé, conjuga harmònicament les seves parts, 
encaixa correctament la colònia fabril d’INACSA preexistent, incorpora un sistema d’espais lliures i 
zones verdes que espongen la zona i constitueix un espai que possibilita una bona qualitat de vida 
als qui l’habiten. 

L’expansió futura del nucli residencial 
En molts pocs anys la Batllòria ha conegut un desenvolupament que l’ha portat dels 511 habitants de 
l’any 1996 als 1385 actuals i una expansió de la zona residencial urbana de les 3,76 hectàrees de 
l’any 2000 a les 15,7 actuals. En molts pocs anys, doncs, el  poble ha experimentat un creixement 
vertiginós que s’ha de pair, tal com comentem en l’apartat de cohesió social. Per tant, sembla fora 
de lloc plantejar creixements importants en un futur proper. Tanmateix, si això arribés, s’hauria 
d’estudiar curosament les possibilitats dels terrenys adjacents per a escollir la millor opció, tot 
comptant la proximitat de la Tordera condiciona fortament l’elecció. 

5.2.4 Zones verdes i espai públic 
Contemplem primerament el que podem considerar places i zones verdes, dins del concepte més 
ampli d’espais públics lliures, que inclouria tots els espais no edificats d’ús públic, i per tant també 
els carrers i els seus intersticis, ajardinats o no. Cenyint-nos només a les places i zones verdes aptes 
per al gaudi directe de la ciutadania la Batllòria podem dir que n’està suficientment dotada.  
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Zones qualificades com a zona verda a la Batllòria 

 

 

En el casc antic hi tenim la zona dels safareigs i la plaça de l’església. A la zona d’eixample la resta, la 
major de les quals és la plaça arbrada i equipada com a parc infantil recentment denominada del 
Camí Ral, d’una superfície de més de 4.000 m2, la segueix en importància, encara que l’hauríem de 
posar en primer lloc per l’ús, la plaça situada entre el carrer Tordera, Escoles i Lluís Companys, 
també amb elements de parc infantil.  La construcció de l’eixample també va posar en valor l’antiga 
xemeneia de Can Pamies on es va crear una plaça d’uns 500 m2. A tots aquests espais hi hauríem 
d’afegir la part de la Carretera Vella corresponent a l’entrada  dell poble, amb plàtans a banda i 
banda i el solar triangular adjacent que queda entre aquesta via i la C35. També l’espai que resulti 
del desenvolupament de la unitat d’actuació de la Roca Umbert. 
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El parc del Camí Ral és la zona verda més gran de les sorgides amb l’eixample de la població 

 

Un conjunt d’espais, doncs, que, com dèiem en parlar de la zona d’eixample, considerem suficients 
per al seu propòsit, si bé alguns d’ells encara tenen pendent el seu ajardinament o en el cas dels 
safareigs han estat usufructuats per grups controvertits de jovent. 

 “No sembla assenyat plantejar nous creixements en els propers anys” 

Pel que fa als carrers, només senyalaríem la descurança de la carretera Nova, sobretot en la part que 
confronta amb la benzinera, i, igualment a l’altre extrem la part inacabada darrera les cases del 
carrer Hostalric. Diversos veïns ens ham manifestat queixes sobre la neteja, la freqüència de la qual 
consideren insuficient. 

 
El carrer que confronta amb la C35, Carretera Nova, és decididament molt millorable 

 

Les següents imatges mostren el creixement de la Batllòria des de l’any 1946 (Font: ICG de 
Catalunya).  
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5.3 ROYAL PARK  

5.3.1 Els inicis 
Qui examina un mapa de l’antic terme de La Batllòria no pot deixar de sorprendre’s per la llenca del 
seu territori que, a manera d’un dit, sobresurt per la part nord d’aquesta zona, ran de la riera del Sot 
Gran, tot endintsant-se cap els termes de Gualba i de Riells. 

Desconeixem l’origen d’aquesta delimitació tan peculiar, que probablement deu estar vinculada a 
l’antiga jurisdicció dels Gualba de Montnegre i que els historiadors ens haurien d’explicar. 

A cavall d’aquesta zona, en la seva part més septentrional, a començament de la dècada dels 
setanta, el Sr.Jorge Umbert Pla va adquirir dues finques i va promoure la urbanització Royal Park. Era 
l’època daurada de les urbanitzacions, quan l’absència de normativa permetia la transformació de 
terrenys rústics en zones urbanitzades, encara que fos molt precàriament i amb una inversió 
mínima, i sense que les condicions poc idònies del terreny en fossin un obstacle. Pel que ens han 
explicat algunes de les primeres persones que van instalar-se a la urbanització, el Sr. Umbert Pla 
havia estat promotor d’un bon nombre d’urbanitzacions a diferents indrets de Catalunya. 

 

 
Plànol situat a l’entrada de la població. La zona més extensa de l’esquerra és la que correspon al municipi 

de Sant Celoni 
 

 

 

Un sector de Royal Park s’assentava en aquesta part corresponent a La Batllòria, i dos altres en 
terrenys pertanyents a Gualba. Ja des del primer moment, doncs, part de la urbanització estava sota 
la jurisdicció de Sant Celoni i part sota la de Gualba. Dualitat que ha marcat la seva història i que ha 
dificultat la seva gestió. 

 “La comunicació entre Royal Park i el nucli de la Batllòria no és fàcil” 

El pla parcial per a la urbanització de la part corresponent a Sant Celoni va ser aprovat inicialment 
pel ple de l'Ajuntament el 19 de desembre de 1974, i en l'acord es feia constar l'absència d'interès 
públic de la promoció i s'establien una sèrie de compromisos entre els quals es feia constar que 
totes les obres i serveis anaven a càrrec dels promotors i que seria discrecional per part de 
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l'Ajuntament de fer-se'n càrrec el dia de demà. Alhora establia l'obligacíó que els futurs propietaris 
es constituïssin en associació.  

La comercialització de les parcel.les es va fer sense que s’haguessin asfaltat els carrers, sense 
permisos i sense clavegueram. Segons informacions dels primers compradors, l’empresa va fer 
suspensió de pagaments al cap de poc temps. Per la seva banda els parcel.listes, en consonància als 
compromisos establerts per l'Ajutament, pels voltants de 1980 van constituir una associació  que va 
remprendre les obres d’urbanització i, dos anys més tard la van transformar en Junta de 
Compensació, un cop van aconseguir que signessin un 60 % dels nous propietaris. Amb la Junta es 
facilitava el cobrament de les derrames per a fer front a les despeses d’urbanització. 

5.3.2 La finalització del procés 
La urbanització es va completar “de facto” els primers anys dos mil. Igualment es van anar 
conseguint acords amb els dos ajuntaments per tal d’assegurar tots els serveis.  Així, el servei de 
l’aigua, que inicialment es subministrava des d’uns pous d’en Viure que compartien amb Junior Park, 
avui és cobert per l’ajuntament de Gualba. L’enllumenat ho és per Sant Celoni. La recollida 
d’escombraries, per Gualba i pel que fa a la neteja viària, cada ajuntament fa la seva part, excepte la 
del carrer Menéndez y Pelayo, que és compartida. Aquest carrer te les cases de la banda de ponent 
pertanyents a Gualba i les de llevant a Sant Celoni. Pel que fa al clavegueram està connectat a la 
urbanització Junior Park de Riells i Viabrea. 

La urbanització compta amb un local social que també va ser pagat pels parcel.listes.  

Encara que les obres s’havien iniciat gairebé trenta anys abans, no fou fins al ple del 22 de desembre 
de 2010 que van ser acceptades per l’Ajuntament. El 31 de març següent es feia efectiva la cessió i 
començava el còmput reglamentari de cinc anys que s’havia de mantenir vigent la Junta, que no es 
va acabar de dissoldre fins el 23 de gener de 2018. 

La cessió va representar entre altres coses, que el local social passés als ajuntaments de Gualba i 
Sant Celoni. L’altre equipament amb què compta la urbanització és el camp de futbol, a l’extrem 
nord de la zona de Sant Celoni. 

5.3.3 Royal Park avui 
Encara que ens referim exclusivament a Royal Park, no podem deixar de comentar que forma part 
d’un conglomarat d’urbanitzacions que ocupen els turons de la part nord de la C35, Junior Park, Can 
Plana, Boscos de la Batllòria, etc. i que seria interessant fer-ne un estudi de conjunt de totes elles. 

La urbanització consta de 206 parcel.les, de les quals 105 pertanyen a Sant Celoni i 100 a Gualba. 

Ja que el present dossier està dedicat a La Batllòria, ens referirem a continuació a la part d’aquesta 
urbanització que pertany a Sant Celoni. Aquesta part, amb molt poques parcel·les sense construir, 
està més consolidada que la de Gualba: 

Parcel·les i habitants a la zona de Royal Park que pertany a Sant 
Celoni: 

Parcel·les 105 
Parcel·les edificades 100 
Residències permanents 43 
Residències estacionals 57 
Habitants empadronats 137 
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Es tracta de cases unifamiliars de superfície molt diferent, com també és diferent la qualitat 
constructiva. Tanmateix no hi ha en aquesta urbanització exemples de cases d’ínfima qualitat com sí 
que sol passar en altres de Sant Celoni. 

La immensa majoria de les cases són ocupades pels seus propietaris. Actualment hi ha oferta de 
solars en venda, i també n’hi ha de diverses cases, tant a la zona de Sant Celoni com a les de Gualba.  
Actualment, en canvi, no hi ha oferta de cases de lloguer. 

Les persones que resideixen habitualment a la zona de Sant Celoni es distribueixen de la següent 
manera: 

 

Nombre de persones 
per habitatge 

1 2 3 4 5 6 o més Promig 

Nombre d’habitatges 8 4 12 11 7 2 3,29 

Nombre d’unitats de convivència segons el nombre de persones que les ocupen,  a zona de Sant 
Celoni de Royal Park (Font Padró municipal març 2018) 

Crida l’atenció el nombre de cases ocupades únicament per una persona. 

Royal Park està assentada en una zona ben orientada, amb unes vistes magnífiques. Com a 
contrapartida, com en la majoria de les urbanitzacions, hi ha la distància a tots els comerços i 
serveis, inexistents a la pròpia urbanització. 

Per la banda de ponent no hi ha accés directe des de La Batllòria sinó que s’hi accedeix des de l’inici 
de la carretera de Gualba. Els habitants de la urbanització reclamen que s’adequin les voreres del 
carrer amb forta pendent que mena a la urbanització per aquesta banda, ran del camping Aqua Alba, 
i que resulta perillós pels residents que volen accedir a l’estació de tren a peu. Alguns suggereixen 
que s’estudií una alternativa per aquest accés a peu. Per la banda de llevant l’accés a la urbanització 
és per la gasolinera i l’antic camí de can Batllori. 

El transport públic més proper és la estació de Gualba, però alguns veïns ens manifesten que caldria 
posar en marxa algun mitjà de transport públic des de la mateixa urbanització, com a mínim els dies 
de mercat,  fins a La Batllòria o l'estació de tren, trajecte que molts habitants fan a peu, tal com s’ha 
comentat. 

El veïns troben a faltar les festes que s’organitzaven anys enrere al mes d’agost, i en general 
lamenten que no hi hagi gairebé elements de comunicació entre veïns, situació que ha agreujat el fet 
que el local social estigui tancat des que es va cedir als ajuntaments. 
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Local social de la urbanització, avui tancat en espera de la vertebració del veïnat 

 

Els membres de l'extinta Junta de Compensació van intentar engrescar els veïns per a muntar una 
associació que es fes càrrec del local social, cercaven una renovació perquè feia anys que la 
responsabilitat requeia sempre en els mateixos. Davant la poca resposta van anunciar el tancament 
quan s'extingís si no sortia ningú, i així va ser. 

L’atenció de l’ajuntament de Sant Celoni és reactiva. La urbanització compta amb un representant al 
Consell de Poble , encara que ho és a títol personal, en no existir actualment cap ens representatiu 
de Royal Park . Només quan  s’hi plantegen les qüestions hi ha reacció municipal, però es troba a 
faltar una actitud més proactiva de l’Ajuntament.  Així passa, per exemple, amb els problemes que té 
el ferm dels carrers, que s’eternitzen, o amb la neteja de la riera del Sot Gran, que deixa molt que 
desitjar. 

També posen de manifest que les gestions de correu postal s’han de realitzar a l’estafeta de Gualba, 
amb un horari molt restringit. 

 
El camí cap a l’estació de Gualba és d’un pendent molt pronunciat i no té voreres. El veïns posen de 

manifest la incomoditat i perill que representa. 
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Malgrat aquests inconvenients, en general els habitants de Royal Park aprecien la urbanització i 
estan contents de viure-hi. 

 

5.4 CÀMPING AQUA ALBA 
El càmping Aqua Alba ocupa una superfície de 21 hectàrees en termes de Gualba i Sant Celoni, al 
darrera de l’estació de tren de Gualba. 

La seva construcció es va realitzar en la finca pertanyent a l'antic Institut Bayer de Terapèutica 
Experimental, que aquesta empresa va mantenir entre 1966 i 1978, com a continuador de l'Instituto 
Behring, que s'hi instal·là després de la guerra civil, aprofitant les instal·lacions de l'antiga fàbrica 
d'explosius posada en marxa per la Generalitat de Catalunya el 1937. 

El promotor del càmping va ser l'empresa Vicenda, S.A., i en la seva construcció es van adaptar per 
als serveis del càmping la meitat de la quinzena d'edificis de les antigues instal.lacions, mentre que la 
resta van ser enderrocats. 

L'empresa promotora va redactar un pla parcial per al conjunt del camping, que preveia el seu 
desenvolupament en tres etapes, la primera a executar els primers sis mesos després de la seva 
aprovació i les altres dues en funció de la demanda. La part d'aquest pla correspontnent al terme de 
Sant Celoni (La Batllòria) va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 
10 de juliol de 1985. 

Les previsions del pla eren les següents: 

− Vials: 14'98% 
− Serveis 10,79 % 
− Piscines Adults= 33,3X16,5/ Infants = 12X6 
− Aigua: s'aprofita el dipòsit existent de 1.500 m3 
− Local Social 
− 2 depuradores (una per a la riera de can Dansa i l'altra per a la del Sot Gran) 
− 2 dels edificis s'adapten per a allotjaments 
− Assentaments par a caravanes: entre 70 i 80 m2, representen el 17,82 % de la superfície 
− Zones lliures: 54'14 % del total 
− Restaurant-Bar 
− Pistes de tenis 
− Pistes de petanca 
− Supermercat 
− 5 elements de serveis sanitaris 

 

Desconeixem la realitat actual del càmping en l’actualitat perquè no vam aconseguir que els seus 
responsables ens donessin cap mena d’informació. 

A la seva pàgina web hi figuren 400 parcel·les. 

A la zona corresponent a Sant Celoni hi consten empadronades 31 persones. 
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Plànol del camping, tal com apareix a la seva pàgina web 

 

5.5 HABITATGE DISSEMINAT 
El poblament disseminat a la Batllòria està conformat bàsicament per les masies de l’antic terme, al 
que s’ha d’afegir un petit nombre de construccions edificades fa uns cinquanta anys al Montnegre. El 
terme històric contenia en total un nombre de cases disperses superior a 50. 

Relacionem a continuació les masies tot indicant la seva pertinença a la vall de Fuirosos o a la resta 
del Montnegre, i consignant si l’estat de conservació és bo o cal rehabilitació per a ser usada, 
aquestes darreres en alguns casos es tracta d’edificacions ruinoses la recuperació de les quals 
representa pràcticament la seva reconstrucció. 

 

Fuirosos En bon estat Cal Rector, Can Macià, Can Puig, Can Torres, El Forn 
del Vidre, Can Terrades, La torre de can Mas, Ca 
l’Oller, Can Riera de Fuirosos, Can Vernenc, El Crous, 
Can Mainou de Baix 

Cal rehabilitació Can Bac, Mas Vell, Cal Porro, Cal Menut, Can 
Patraques, Cal Fotroc, Can Lari, Cal Serafí, Cal Nyerro, 
Cal Borni, Can Garravista, Can Macià de Dalt, Can 
Maynou de Dalt 

Resta Montnegre En bon estat L’Hostal, Ca l’Auladell, la Rectoria, Can Ginestar, Ca 
l’Arabia, Can Cases, Can Preses, Can Ponet, El Crous 

Cal rehabilitació Can Puigverd de la Serra, Can Bosses, Can Penjarella, 
Vilarrasa, Can Mainou de M, Can Sidro, Can Joan de 
l’Om, Can Toni, Ca n’Orella 

 

Aquestes són les masies de La Batllòria incloses en el Pla Especial de Masies i Cases Rurals (“Catlàleg 
de masies”)  situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni, aprovat  definitivament el 2015, a les 
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quals s’hauria d’afegir les situades en el polígon industrial de Les Ferreries (El molí, l’Hostal, La 
Verneda i La Ferreria), zona que és objecte d’un capítol específic en el present informe, i Can Batllori, 
dins d'un futur pla parcial industrial (P9). 

 
Can Batllori, avui en un reducte entre Inacsa i la via dels trens, és una de les cases encara habitades. 

 

 

A banda de les masies només cal consignar Can Ginestar Nou i el grup de 5 cases conegudes com La 
Natura, prop de Sant Martí de Montnegre, totes elles edificades fa uns cinquanta anys. 

Quant a les cases on hi figuren persones empadronades i el nombre d’aquestes, les xifres són les 
següents: 

 Cases amb persones 
empadronades 

Nombre de 
persones 

Fuirosos 7 7 

Resta Montnegre 5 16 

Ferreries/Salicart 5 4 

Can Batllori 1 6 

Total 18 33 

 

Pel que fa a les masies, cal fer notar les dificultats per a la seva rehabilitació i ampliació, així com per 
a reciclar per a nous usos les antigues instal·lacions agropecuàries. Amb el catàleg de masies alguns 
d’aquests inconvenients s’han resolt, però el resultat està molt lluny del que seria necessari per a 
revitalitzar la muntanya. L’Ajuntament de Sant Celoni va elaborar una primera versió del catàleg en 
aquesta línia però va haver de fer marxa enrere ja els criteris d’Urbanisme de la Generalitat estan 
ara per ara molt allunyats de la visió rural del territori. 
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5.6 SÒL INDUSTRIAL 
La Batllòria compta amb una zona industrial consolidada, l’ocupada per l’empresa INACSA, i 6 
d’altres amb diferents nivells de desenvolupament. Són les zones marcades amb gris fosc a la imatge 
següent: 

 

Zones de sòl industrial. 
 

1. INACSA ocupa el sector comprès entre la C35 i la via fèrria. És una zona totalment construïda 
des que l’any 1998 es va culminar l’ampliació de la planta industrial. Aquesta ocupació de 
l’illa va ser possible gràcies a un conveni amb l’Ajuntament, per mitjà del qual l’empresa 
cedia la propietat de dues parcel·les de 1.245 m2 i de 785 m2 al carrer Bellavista, el camp de 
futbol i un pagament dinerari. 

2. L’illa on s’ubica l’antiga fàbrica Roca Umbert ja figurava al Pla General com a planificada 
però sotmesa a una Unitat d’Actuació, la número 17 del Pla. Aquesta unitat, actualment en 
tràmit, ha de constar una zona industrial de 33.500 m2 que representa un 53% de la illa, i 
d’una altra de residencial que ja s’ha comentat. Les condicions són les del pla general per a 
la qualificació de gran indústria: ocupació màxima del 60 % i parcel.les mínimes de 2.000 m2. 

 “El desenvolupament de l’illa de la Roca Umbert és imminent” 

3. El sector comprès entre la C35 i el terme de Riells, entre la fàbrica SANOFI i la riera de 
Breda. És la zona de l’antiga indústria Plemen. Com l’anterior, també està qualificada de gran 
indústria, i per tant, sotmesa a les mateixes condicions. Aquest sector el 2014 va ser objecte 
d’una modificació del Pla General per tal d’adaptar la seva vialitat a la del sector adjacent de 
Riells. Després d’aquesta modificació el sòl industrial és de 49.000 m2, si bé es tracta d’una 
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àrea molt irregular. Actualment hi ha la indústria Cerámicas SIR, S.L.  que n’ocupa uns 8.000 
m2. 

Les quatre zones següents han de ser objecte d’un pla parcial: 

4. Can Batllori. És una zona de 2,03 hectàrees, al darrera la INACSA. La zona comprèn la resta 
d’espai entre la carretera i la via fèrria. Preveu percel.les mínimes de 2.000 m2 amb 
possibilitat d’agrupació en unitats de 300 m2. No hi figura cap previsió per a la masia de can 
Batllori, que, en canvi, està catalogada pel mateix Pla General. 

5. Els horts d’INACSA, és la zona adjacent al nucli urbà per la part de llevant. Assenyalat com a 
P19. Té una superfície de 4,32 hectàrees i s’hi preveuen parcel.les de 2.000 metres quadrats. 
En un 50 % de la superfície han de ser d’activitat única, en l’altre 50 % es permet l’agrupació. 

6. El sector per dessota de la Roca Umbert, entre la prolongació del camí Ral i la Tordera. 
Denominat P4. Té una superfície de 3,67 hectàrees. Les previsions són les mateixes que 
l’anterior 

7. Les Ferreries, és el P21, segons el Pla General. Zona polèmica de la que en parlem a 
continuació. 

Com a consideració de caràcter general cal fer notar que aquestes previsions de sòl industrial són 
fruit d’una concepció que únicament ponderava la proximitat com a factor per assegurar el treball 
dels habitants d’un poble. Aquesta concepció, amb les facilitats actuals per a la mobilitat, avui està 
àmpliament superada. Només cal veure l’insignificant nombre d’habitants de La Batllòria que 
treballen a INACSA, posem pel cas. D’altra banda, en el cas de La Batllòria cal esmentar també que el 
sobredimensionament del sòl industrial acabaria recluint el nucli urbà dins d’un entramat 
d’indústries per totes bandes, que s’agreuja pel fet que l’accés al Montnegre, l’únic espai lliure, està 
fortament condicionat per La Tordera i per l’Autopista. Caldrà, doncs, tenir-ho en compte en la 
propera revisió del Pla General. 

 
L’antiga fàbrica Roca Umbert, tancada el 1991. El seu solar està inclosa en una actuació que actualment 

s’està desenvolupant i que combina els usos residencials amb els industrials. 
 

5.6.1 Les Ferreries, un espai controvertit 
El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Celoni vigent contempla dins del sòl programat de 
caràcter industrial l’àmplia zona a llevant de la població, que ocupa tots els terrenys situats entre la 
C35 i la Tordera des del torrent del Sot Gran fins després de La Verneda, concretament fins al camí 
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sense asfaltar que porta a la planta d’àrids JMD. És una zona de 26 hectàrees en les que el pla 
preveu una edificació bruta de 0,66 m2 per m2 de superfície, que s’ha de concretar parcel·les de 
5.000 metres quadrats en el 50 % del seu territori i de 2000 metres quadrats en la resta, si bé en 
aquest segona part admet l’agrupació en parcel·les de 200 i 300 metres. Per la banda de la Tordera 
la zona queda tancada per la variant de la C35, les circumstàncies de la qual es comenten en un altre 
capítol del present treball. 

 
La Verneda, una de les masies situades a la prevista zona industrial de les Ferreries (Joan Bruguera) 

 

 

Es tracta d’una zona que per les seves condicions s’ha dedicat tradicionalment a l’agricultura, si bé 
una bona part d’ella és inundable tal com ha succeït de forma recurrent en el darrer segle. Hi tenen 
assentament les masies de l’Hostal, la Ferreria, el Molí i la Verneda, les dues primeres catalogades 
dins el patrimoni històric-artístic del municipi, i conté un tram de 1800 metres de l’antic Camí Ral, 
d’origen medieval, que probablement segueix la traça del brancal interior de la Via Augusta Romana. 

El 2002, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny va emprendre una campanya per a 
posar en relleu els seus valors paisagístics, naturals i històrics que va recollir més de 1000 signatures 
per a reclamar la seva desclassificació com a zona industrial i la seva conversió en un parc fluvial 
històric i paisatgístic. Altres informes elaborats o encarregats pel propi Ajuntament destacaven el 
valor de la zona i la seva funció de contenció davant de futures torderades. 

En paral·lel, alguns promotors van adquirir diversos terrenys i van presentar propostes de 
desenvolupament del pla parcial que no van prosperar per deficiències tècniques de diversa índole. 

L’abril de 2006, l’Ajuntament va acordar la suspensió de llicències per un any a la zona, a fi d’estudiar 
amb més profunditat la qüestió, i la sol·licitud de col·laboració a la Generalitat per a determinar els 
seus valors ambientals. El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat focalitzava el valor de la 
zona en la zona fluvial i la seva funció de connector biològic però no considerava rellevants la resta 
de valors naturals. 

L’estiu de 2007, la CUP que havia accedit per primer cop a l’Ajuntament amb dos regidors, va iniciar 
la campanya “Salvem la Ferreria”, amb nombrosos actes a La Batllòria i a Sant Celoni, tant de 
caràcter reivindicatiu com de divulgació dels valors d’aquesta àrea. Diversos mitjans del país es van 
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fer ressò de la campanya i TV3 hi va dedicar espais. En el transcurs d’aquesta campanya també es 
van encarregar múltiples informes de caràcter ambiental, històric-arqueològic i jurídic. 

Amb la finalització de la suspensió de llicències, Promotora Montsenyenca va tornar a presentar una 
proposta d’urbanització que tampoc va prosperar. L’any 2008 es van intensificar els actes 
reivindicatius i finalment el mes d’octubre la CUP va presentar una moció demanant que en el 
proper ple es posés a votació la desclassificació de les Ferreries. La moció es va aprovar per 
unanimitat.  

No fou, però, fins al ple del 19 de març que es va sotmetre a votació la proposta de modificació del 
Pla General per a classificar Les Ferreries com a sòl no urbanitzable, 

establir una relació de 14 elements d’interès i eliminar la reserva de sòl viari en el sector (aquest 
darrer punt fent referència a la variant de la C35). La demora fou deguda a l’elaboració de nous 
informes encarregats per l’equip de govern. 

És interessant la lectura de l’acta d’aquest ple, on tots els grups polítics coincidien, almenys 
teòricament, en l’interès en preservar la zona. El ple va ser seguit per un públic nombrós, i en ell, a 
partir d’aquella coincidència inicial, es posen de manifest posicions ben divergents: la de l’equip de 
govern, de Convergència i Unió, contrari a la desclassificació i partidari d’obrir un període de 
negociacions amb els propietaris per tal de fer-ne una zona mixta, la del PSC, proposant el 
repartiment de l’àrea en dues zones, una de sòl industrial, consensuada amb la propietat, i una altra 
de sòl públic i la de la CUP partidària de la desclassificació.  

Finalment la proposta es va desestimar perquè només va comptar amb el vot favorable de la CUP. 
Els altres grups es van abstenir. En les votacions van pesar de manera determinant els informes 
sobre les possibles responsabilitats pecuniàries de l’Ajuntament envers els propietaris en cas de 
desclassificació. 

De tota manera, malgrat aquest resultat, l’esclat de la crisi econòmica i la subsegüent paràlisi del 
mercat immobiliari, van fer que s’aturessin les gestions dels promotors, situació que encara dura a 
hores d’ara. 

Des del nostre punt de vista, i a banda dels valors intrínsecs de la zona i del fet que les Ferreries són 
un dels trets identitaris de la Batllòria, cal ressaltar també la funció de descongestió que té aquesta 
àrea, en tant que és l’única annexa a la població sense barreres, ja que en les tres direccions restants 
hi trobem obstacles: la C35 al Nord, el polígon industrial de Gualba a l’Oest, i l’autopista i la Tordera 
al sud. La seva urbanització, doncs, provocaria el definitiu encotillament de La Batllòria.   

5.7 ACCESSOS A LA POBLACIÓ. 
L’accés a la població per carretera és a través de la C35, venint de Sant Celoni o d’Hostalric. La 
comunicació per carretera amb Breda es fa per la GI552, si bé actualment no arriba al nucli de La 
Batllòria sinó que la connexió és a través de la C35. El mateix podem dir per accedir al nucli annex de 
Riells.  La C35, doncs, és la via que condiciona totalment la comunicació per carretera. 

La comunicació rodada amb el Montnegre és a través del pont sobre la Tordera inaugurat el 2011, 
quaranta anys després de la desaparició de l’anterior.  

L’accés a població per ferrocarril es fa per mitjà de l’estació de Gualba, contigua al nucli urbà de La 
Batllòria. 
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L’antiga gasolinera de can Cuadras, davant l’estació. 

 

5.7.1 La C35 
Fins al darrer terç del segle XIX (Abril, l’Abans) no es va construir la carretera de Sant Celoni a Gualba 
que, amb una derivació cap a la Batllòria, va substituir l’antic camí ral, la via de comunicació 
d’aquests pobles des de temps immemorials. 

Des de la Batllòria la carretera es dirigia cap a Breda i, traspassat Coll de Norri, hi havia la possibilitat 
d’anar cap a Hostalric o cap a Arbúcies. El 1951 es va aprovar definitivament el projecte de la 
carretera que havia d’enllaçar la Batllòria i Hostalric, però no va ser fins el 1966 que es van efectuar 
les obres d’aquesta carretera tant estratègica. 

La construcció d’aquesta carretera va suposar que quedés tallada la GI552 cap a Breda, que fins 
aleshores arribava al poble per la carretera Vella. L’Ajuntament de Sant Celoni el 1968 va reclamar la 
titularitat del tram que quedava dins el nucli urbà, cosa que va obtenir el 1971. 

 
El pont del final de la carretera vella era l’antiga arrencada de la carretera cap a Breda, avui queda 

estroncat per la C35. Aquest darrer tram de la carretera Vella i el pont el 1971 van ser cedits pel ministeri 
al municipi. 
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5.7.2 Incidència i previsions de futur 
La C35 és la via d’accés més comuna per a accedir a la població. Tots els desplaçaments per 
carretera, que són la immensa majoria, es veuen obligats a transitar o creuar aquesta carretera sigui 
en la direcció que sigui. 

Però, a banda de la seva utilitat, la C35 te un pes específic important entre els elements estructurals 
que condicionen l’espai vital de La Batllòria. Efectivament, la proximitat del seu traçat al nucli urbà, 
amb el que representa d’impacte ambiental, tant pel que fa a la contaminació atmosfèrica com a 
l’acústica, i el seu efecte de barrera respecte a la zona de Riells i a la zona de l’estació de tren i de 
l’empresa INACSA, fa que la C35 esdevingui també un dels obstacles més significatius pel dia a dia 
dels batlloriencs. 

El pas per a vianants davant del nucli de Riells ha estat durant anys l’única comunicació directa entre 
aquest nucli i La Batllòria. Pas que presenta greus deficiències que el fan perillós per a persones amb 
dificultats o amb cotxets de criatures. La seva remodelació va ser objecte d’una moció parlamentària 
el 2013 instada per ICV i dos anys després d’un acord del Ple Municipal al que s’hi van sumar tots els 
grups reclamant-ne l’execució. 

 
El pas soterrat peatonal que enllaça amb Riells necessita una intervenció que corregeixi les rampes i el faci 

més transitable. 
 

L’estiu del 2010 es va inaugurar un segon pas per a vianants per a accedir a l’estació de Gualba sene 
haver de creuar la carretera. 

 “Superar l’efecte barrera de la C35 és una qüestió essencial” 

El Pla General Municipal d’Ordenació (PGMO) aprovat el 1997, va introduir una reserva de sòl per a 
una possible variant de la C35 al seu pas per la Batllòria. La reserva de sòl obeeix als plans de 
desdoblament de la carretera per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, 
desdoblament molt dificultós si es volgués fer sobre el traçat actual. Tanmateix, la Memòria del text 
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refós del PGMO no es limita a recollir la reserva de sòl per a aquest desdoblament, sinó que també 
esmenta la virtualitat de la variant com un element per a superar aquell efecte barrera que hem 
comentat: “ la C 251  –ara C35-  com a barrera urbana s’alleugerirà amb la implantació de la seva 
variant pel marge superior del riu Tordera”. 

La reserva afecta una franja de sòl d’una amplada de 55 metres, que des del terme de Gualba, 
passant per la zona dels pous d’INACSA, transcorre després de forma paral·lela a la Tordera, tot 
constituint el límit del que seria la zona industrial de les Ferreries. Després de la Verneda, hi hauria 
l’entrada i sortida a la variant, que finalment es connectaria amb el traçat actual després de la planta 
d’àrids JMD. 

Aquest traçat presenta una sèrie d’avantatges però també uns inconvenients molt greus. Entre els 
avantatges hi ha la facilitat de construcció en una zona lliure d’obstacles i la concentració a la 
mateixa zona de la variant, la Tordera i l’autopista. Dins dels inconvenients cal assenyalar que 
laminaria la zona fluvial, amb conseqüències ambientals i en relació a la inundabilitat del paratge, el 
reforç de l’encerclament que ja pateix la població, l’impacte sobre el camp de futbol i les afectacions 
que introdueix en una zona sensible com són les Ferreries i que ja s’han comentat en el capítol 
corresponent. 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, del 2010, no incloïa l’esmentada variant ni tampoc el Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya, de l’any 2006 i referit al període 2006-2026. 

L’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar el mateix 2006 un estudi d’alternatives a la variant 
prevista, estudi que proposava un traçat en l’espai comprès entre el darrere d’INACSA i la via del 
tren, i va presentar al.legacions a l’esmentat Pla Metropolità demanant que es tingués en compte 
aquesta alternativa. Aquesta variant es connectaria amb la C35 un cop travessada la riera del Sot 
Gran.  
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En ratllat, el traçat de la variant segons les previsions d’urbanisme. En gris fosc l’alternativa estudiada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, que aprofitaria  l’espai comprès entre Inacsa i la línia fèrria. 

 

El fet que aquestes planificacions generals no contemplin la reserva de sòl esmentada podria fer 
pensar que ha perdut vigència, però no és el cas, ja que l’Ajuntament tant per a la construcció del 
nou pont sobre la Tordera (2009) com per la remodelació del camp de futbol (2015) es va veure 
obligat a demostrar que les obres previstes no comprometien les finalitats de la reserva de sòl per la 
variant. La modificació del planejament necessària per aquestes obres es va salvar al·legant que el 
pont i l’equipament eren compatibles amb la variant perquè aquesta admetia materialitzar-se a 
diferent nivell i que, per tant es podia considerar una doble qualificació: del sòl per aquells elements 
i del vol per a la futura variant. La reserva, per tant, és plenament vigent. 

L’alternativa proposada per l’Ajuntament ran de la via del tren, permetria recuperar la carretera 
actual com a un passeig que enllaçaria amb Riells i la carretera de Breda, si bé a costa d’una 
intervenció costosa i que també tindria el seu impacte ja que igualment es resoldria a dos nivells. 

Ens trobem doncs, d’una qüestió de gran calat per al futur de La Batllòria, que s’haurà de resoldre en 
els propers anys llevat que l’alliberament de peatges de l’AP7 acabés fent reconsiderar la necessitat 
del desdoblament de la C35. 

5.7.3 El pont sobre la Tordera 
Com s’ha dit, la Batllòria ha estat quaranta anys sense una comunicació acceptable amb el 
Montnegre. Finalmet es va atendre aquesta demanda històrica i es va construir el pont variant-ne la 
ubicació i col·locant-lo de manera que fos més accessible des de la població, al darrera del camp de 
futbol. Té una longitud d’uns 100 metres i la calçada està dividida reservant-ne la meitat per a ús 
peatonal. De tota aquesta reserva és desproporcionada i obliga a maniobrar als camions que 
l’utilitzen. 

5.7.4 Transport públic 
Ferrocarril: tal com s’ha comentat, és a través de l’estació de Gualba. Encara que el nucli urbà de la 
Batllòria és annex a l’estació, rep el nom de Gualba en estar situada en terme d’aquesta població. El 
servei consta de vuit trens diaris en una i altra direcció. La primera arribada des de la direcció 
Barcelona és a les 7:08, des de la direcció Girona a les 8:44. Aquesta darrera condiciona notablement 
la seva utilitat per a desplaçaments al treball. 

La freqüència és aproximadament cada dues hores, excepte entre el primer i el segon que és d’una 
hora. El darrer tren arriba a les 20:11 des de la direcció Barcelona i a les 20:44 des de la de Girona. 
Els diumenges el nombre de trens es redueix a 6 i 7, respectivament. 
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Uns 150 viatgers utilitzen el tren diàriament a l’estació de Gualba 

 
Autobús: És un servei integrat dins la xarxa de transport públic de la Generalitat. Actualment està 
prestat per la Hispano Hilarienca. La parada és al centre de la població, al carrer de les Escoles. 

Arriben de Sant Celoni 5 autobusos el matí i 4 a la tarda. La primera arribada és a les 9:15, la darrera 
a les 21:15. En direcció a Sant Celoni 6 al matí i 3 a la tarda, la primera sortida és a les 7:15 i la 
darrera a les 19:30. Els dissabtes i festius hi ha dos autobusos al matí i dos a la tarda en ambdues 
direccions. 

Caldria optimitzar els recursos actuals coordinant els horaris de tren i d’autobús a fi que no hi 
haguessin tantes coincidències.  

També fer notar l’absència de serveis públics de transport a Royal Park, com dèiem en el capítol que 
hem dedicat a aquesta urbanització.  
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6 HABITATGE 

6.1 TIPOLOGIA DE L’HABITATGE 
També al tractar del tipus d’habitatge de la Batllòria hauríem de distingir entre el nucli antic i 
l’eixample. En el primer el tipus tradicional era la casa unifamiliar entremigeres. Avui, malgrat que 
encara és el tipus predominant, en molts casos s’ha reconstruït o adaptat  per a fer-ne dos o tres 
habitatges. Una excepció primerenca a aquesta tipologia és el bloc de la carretera Vella, entre els 
carrers Hostalric i Horsavinyà. Es tracta d’un bloc de pisos construït el 1973, que va trencar el que 
era tradicional. 

En el creixement del poble cap al carrer de les Escoles ja es va optar clarament per les plurifamiliars 
de dos o tres habitatges, i posteriorment, els blocs de pisos van ser el tipus predominant en la zona 
de l’eixample situada més a ponent, la zona de Can Pàmies i la del darrera dels pisos de la INACSA, 
als quals s’han d’afegir els dos blocs construïts a rel del desenvolupament del pla parcial de la Plana 
de la Batllòria. 

 
Gairebé tot l’habitatge previst pel pla de la Plana és de caràcter unifamiliar. Les úniques excepcions són 

aquests dos blocs, del carrer de les Escoles i Lluís Companys, respectivament 
 

La resta d’aquest pla, es va construir íntegrament amb habitatges unifamiliars, sigui aïllats o 
adossats, encara que predomina aquesta segona modalitat.  

6.2 HABITANTS PER UNITAT DE CONVIVÈNCIA 
Si analitzem les dades del padró, ens donen els següents totals per al nucli antic: 

Nombre de 
persones 

1 2 3 4 5 6 o més Promig 
2’76 p. 

Nombre 
d’habitatges 

33 42 21 18 9 9 132 

Percentatge 25% 31,8% 15,9% 13,6% 6,8% 6,8% 100% 
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La zona d’eixample ofereix els següents totals: 

Nombre de 
persones 

1 2 3 4 5 6 o més Promig 
2’82 p. 

Nombre 
d’habitatges 

62 76 67 58 22 13 298 

Percentatge 20,1% 25,5 22,5% 19,5% 7,4% 4,3% 100% 
 

Podem observar el major percentatge de persones soles o parelles en la zona del nucli antic, cosa 
que es correspon amb la major edat que també reflecteixen les dades del padró publicades a 
l’apartat de població. 

 

6.3 RÈGIM DE TINENÇA 
No disposem de dades empíriques sobre el règim de tinença dels habitatges. Amb tot, l’opinió de 
l’agència immobiliària de la població és que aproximadament un 80 % dels habitatges són ocupats 
en règim de propietat i només un 20 % ho són en lloguer. 

 
Contràriament al que podrien fer pensar els cartells que encara hi ha penjats en els blocs d’entrada al 

poble, és molt difícil trobar pisos de lloguer a la localitat. 
 

Els habitatges de lloguer són absorbits ràpidament pel mercat perquè és molt superior la demanda a 
l’oferta. Aquesta els últims anys s’ha alimentat de pisos nous que inicialment estaven pensats per a 
la venda i que la davallada de compradors a rel de la crisi va fer que els promotors acabessin oferint 
en lloguer. Així va succeir en els dos blocs del carrer Bellavista construïts per P.I.Mengual i que, en 
ser adjudicats al BBVA, aquest va acabar posant-ne en lloguer el 50%. Tanmateix, com diem, l’oferta 
és molt minsa. Així, per exemple, els blocs de l’entrada al poble per la carretera Vella no tenen cap 
pis disponible per a llogar, malgrat que els grossos cartells penjats a la façana podrien fer pensar el 
contrari.  

En el moment de redactar aquestes línies només ens consten dos habitatges en lloguer, un pis i una 
casa. 
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Tanmateix, segons ens informa l’agència esmentada, darrerament s’han efectuat compravendes 
d’habitatges per part d’inversors que pensaven oferir-los en lloguer, així com també hi ha en 
projecte alguna promoció d’unifamiliars que es destinarà a aquesta modalitat. 

Des de la crisi el mercat de compravenda estava pràcticament aturat, però darrerament s’està 
reactivant lentament. 

6.4 HABITATGES “OKUPATS” 
Des que va començar la crisi, el nombre d’habitatges que són objecte d’ocupació sense autorització 
del propietari s’ha incrementat exponencialment arreu.  En el cas de la Batllòria, les darreres dades 
que disposem corresponen a finals d’any i eren les següents: 

 

Ubicació Habitatges Persones 
Carrer Tordera 1 6 
Carrer Ll. Companys 5 20 
Carrer Bellavista 3 6 
C/ Milà i Fontanals (Royal Pk) 1 2 
Carretera Vella 1 2 
Ramon y Cajal (Royal Pk,) 1 5 

 

Dades que probablement són incompletes però que donen idea de la dimensió del fenomen i del 
problema social que reflecteix. 

 
L’ocupació de pisos i cases és a la vegada símptoma de la dificultat per a garantir el dret a l’habitatge i 
exemple d’actuacions irregulars moltes vegades promogudes per màfies especialitzades.  A la foto un 

rengle de cases “okupades” al carrer Lluís Companys. 
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7 EQUIPAMENTS, SERVEIS PÚBLICS, INVERSIÓ MUNICIPAL, PATRIMONI 

HISTÒRIC 
 

7.1 EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS 

7.1.1 Equipaments municipals 
Aquest és el plànol de la Batllòria amb els equipaments municipals. 

 

 
 
1. Consultori mèdic 2. Escola Montnegre 3. Unió Batllorienca  

4. Les Casetes 5. Camp de futbol i pistes de petanca 6. Can Bruguera 

 

1. Consultori mèdic 
Funciona com un CAP del CatSalut. Hi ha un metge de família (Dr. Sabala), una infermera i una 
administrativa. Equip compartit amb Gualba. L’ambulatori ha quedat molt petit. Hi ha dos pisos a 
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sobre, el primer se cedeix a entitats. Abans que s’inaugurés la Unió Batllorienca era la seu del Consell 
del Poble, biblioteca i despatx. 

Horaris: dl., dc. i dv.: de 12 a 14 h | Dt.: de 17.30 h a 20 h | Dj.: de 9 a 11 h c. Major, 15. 

 

2. Escola Infantil i Primària Montnegre  
Escola d’una línia, amb 180 alumnes (vegeu seguidament «Conversa amb Glòria Giménez», directora 
de l’escola Montnegre). Segons el padró, a la Batllòria té ara 173 nens i nens en edat escolar (3-12 
anys). Aquesta diferència numèrica respecte als alumnes que té l’escola pot significar que, o bé s’hi 
han escolaritzat nens d’altres pobles del voltant, o bé hi ha molta gent que ha anat a viure a la 
Batllòria però no ha modificat el padró. 

c. Escola, 2 - 93 847 00 29 

− Conserge: Oriol Comajoan  
− Consell escolar Escola Montnegre 

o Directora:  Glòria Giménez Ubach 
o Cap d’Estudis: Laura Navarro Alomar 
o Representant Ajuntament: Helena Lagarda 
o Representants professorat: Agustí Fernández, Montse Lorite, Gemma Cortina, 

Carme Pont i Adriana Salavedra 
o Representants pares i mares: Montse Martín, Cristina Masnou, Marta Miranda, 

Mónica Sanfeliu i Sergi Manso 
o Representant de l’Ampa: Cristina Montoya 
o Representant del PAS: Oriol Comajoan 
o Secretària: Gemma Cortina 

 

 
L’escola Montnegre ha conegut una evolució molt significativa, tant pel que fa a les instal.lacions, com al 
nombre d’alumnes i a la metodologia aplicada. A la foto un acte dins de la Setmana per la Pau de 2011 
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Pista poliesportiva de l’escola Montnegre 

Espai polivalent que durant l’horari lectiu està tancat i, partir de les 17 h, queda obert per a 
tot el veïnat. El cap de setmana està sempre obert per als veïns i les entitats. No es tanca a la 
nit. Té un temporitzador de llum que dura 30 minuts i es pot activar fins a les 23 hores. 

Hi ha el projecte en marxa, aprovat al Ple del maig del 2017, de fer una coberta per a la pista. 
La inversió prevista és de 300.000 €. Es preveu construir-la l’estiu del 2018. 

3. Centre Cívic Unió Batllorienca 

La Unió Batllorienca és un equipament municipal, hereu de l'antiga Unió Batllorienca, anomenada 
popularment La Sala, on s'aglutinen un seguit de serveis municipals que donen resposta a les 
necessitats de la Batllòria (abans aquests serveis es repartien entre les Casetes i el consultori mèdic). 
Es va inaugurar el 2013. Espais i serveis: 

− Sala d’actes i teatre  
− Biblioteca municipal: sucursal de la Biblioteca l'Escorxador.  
− Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 
− Centre Cívic, disposa d'un espai amb ordinadors per als usuaris i espai wi-fi on es dinamitza 

les activitats que es fan al poble. També acull els gegants del poble. 
− Sales per a entitats i per a les reunions del Consell del Poble. També s’hi fan els cursos 

subvencionats de gimnàstica per a avis als matins, dirigits per Dolors Reberté. Hi assisteixen 
molts usuaris de Riells i Viabrea. També se cedeix per a cursos a les tardes. 

Treballadores municipals: Anna Bassols i Montse Calabuig 

Breda, 2 - 93 847 21 19 

Matí: dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 h. Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. Cap de 
setmana tancat 
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La Unió Batllorienca s’ha convertit en el referent de les activitats culturals a la localitat. A la foto la 
biblioteca 

 

 

4. Les Casetes 
Antic centre cívic municipal que depèn de l’àrea de Comunitat. Ara l’Ajuntament el cedeix a un grup 
de dones que gestionen l’espai i les activitats. Hi fan patchwork i manualitats. També el ball dels 
diumenges. Obert tardes. 

C. Miquel Mateu 

5. Camp Municipal de la Batllòria  
L’1 de maig de 2018 s’ha inaugurat el nou camp de gespa artificial de la Batllòria i cinc pistes de 
petanca. Amb el nou camp el club agafa un gran impuls. Tenen un projecte ambiciós tant esportiu 
com social i econòmic (més informació a «Teixit associatiu»). 

Conserge municipal: Miquel Mena 

c. La Tordera, s/n - 93 864 12 13 

 
El xut inaugural de la remodelació del camp de futbol, el darrer 1er de maig. 

 

 

6. Can Bruguera  
Antiga masia construïda pel senyor de Montnegre al segle XV, de les primeres que es van fer en el 
que seria el futur poble de la Batllòria. Rehabilitada el 2011, inclou un pati obert a les entitats. 

Encara que l’interior acull l’Observatori de la Tordera, pràcticament no s’utilitza. L’Observatori és 
projecte impulsat des del 1996 per l’Ajuntament de Sant Celoni en conveni amb l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), que s’encarrega de fer el seguiment continuat dels indicadors socioecològics a la 
conca de la Tordera, a més havia de fer de punt d’informació del Montnegre.  



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  82 | 121 

Segueix en funcionament, tot i que l’espai de Can Bruguera està francament infrautilitzat i ara 
mateix  tancat per un problema amb l’electricitat. 

És un espai emblemàtic al que cal cercar una funció per a la localitat. 

Can Bruguera, c. Major 23 93 581 25 32 - 93 581 25 03 

 

 

L’escola Montnegre, el pilar educatiu de la Batllòria  

 

«Treballar amb projectes facilita l’atenció a la diversitat»  
Conversa amb Glòria Giménez 

Directora de l’escola Montnegre, la Batllòria 

   
 
Glòria Giménez fa cinc anys que és la directora de l’escola d’educació infantil i primària 
Montnegre. El centre té 180 alumnes. La Glòria venia d’una escola de Santa Coloma de Gramenet, 
diu que, de fet, ha fet el mateix trajecte que molts santcolomencs que han anat a viure a la 
Batllòria. L’entrada de la Glòria i el projecte educatiu del seu equip directiu, molt cohesionat, ha 
representat un revulsiu per al centre.  
 
Les famílies i l’escola 
El creixement tan intens de la població de la Batllòria (s’ha triplicat en pocs anys) s’ha fet amb 
gent provinent majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona que hi ha anat a buscar un 
habitatge més econòmic. Es tracta de gent que no acaba de fer vida al poble, treballen a fora, 
consumeixen a fora i només hi van a dormir. I això, diu, es trasllada a l’escola.  
 
Aquest curs 2017-18 tenen 26 casos d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE): 5 
del grup A (necessitats sensorials), 20 del grup B (situacions socioeconòmiques) i 1 del grup C 
(nouvinguts). Tenen, a més, diversos casos molt complexos de comportaments disruptius i un 
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d’autisme. Per això insisteixen que és imprescindible que els posin més hores de vetlladora. 
El menjador està gestionat per l’escola, a través d’una empresa externa, i s’hi queden uns 60-70 
alumnes fixos. 
 
Canvi de metodologia: Escola Nova 21 
L’equip directiu de Giménez ha anat introduint molts canvis al llarg d’aquests anys basats en 
noves pedagogies a partir de racons, ambients, projectes i sense deures. Es tracta d’una 
metodologia, assegura, que facilita l’atenció a la diversitat, té en compte les intel·ligències 
múltiples. Aquest canvi, d’entrada, pot fer por a molts pares, que veuen els llibres de text com la 
formació més adequada. 
 
Al cicle d’educació Infantil treballen per ambients tres dies a la setmana. I a l’educació Primària 
aquest és el primer curs que treballen per projectes al cicle superior. També fan les matemàtiques 
manipulatives, sense llibre. Les classe d’anglès comencen a P3, esmorzen amb cançons. 
 
La Comissió d’enfortiment de l’escola 
La Comissió d’enfortiment de l’escola es reuneix un cop al mes i està formada per una educadora 
social, una tècnica d’Educació, la presidenta del Consell del Poble i l’equip directiu de l’escola. 
L’objectiu és tractar les situacions més complicades del centre des de tots els punts de vista, a 
més de programar activitats que l’escola pot fer per al poble (decoracions de Nadal, ball de 
gitanes a la plaça, etc.). Cada 15 dies l’educadora social va a l’escola per tractar casos complexos i 
parlar amb les famílies, si cal.  
 
Què necessita l’escola? 
Per l’escola és una prioritat tenir més personal, sobretot més hores de vetlladora, així com un 
psicòleg estable, i més mestres per fer desdoblaments de classe. Opinen que la plantilla hauria de 
ser més fixa (els interinatges perjudiquen l’estabilitat del projecte), caldria agilitzar la tasca 
administrativa i tenir més infraestructura tècnica (ordinadors i senyal wi-fi més potent). 
 

7.1.2 Espais de lleure 
Parcs infantils 

N’hi ha tres: al carrer Major, a les pistes poliesportives de l’escola Montnegre i a la plaça del 
Camí Ral, davant la fàbrica Roca Umbert.  

Biblioteca 

A la Unió Batllorienca. S’hi programen contacontes i espectacles diversos. 

Sala d’actes i teatre 

A la Unió Batllorienca. 

Sala de ball 

A la Unió Batllorienca i a les Casetes. 

Espais per a reunions 

A la Unió Batllorienca i al primer pis de l’edifici on hi ha el Centre d’Atenció Primària (aquest 
només per a entitats). 

Futbol i petanca 
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Al nou camp de futbol del CE la Batllòria i a les noves pistes de petanca. 

Bàsquet, futbol sala 

A les pistes poliesportives de l’escola Montnegre. 

Passejades  

El Pla de la Ferreria. Passejada per l'espai al·luvial de la Batllòria. 2462 m, 50 min. 

La Batllòria. Activitat física per a gent gran. 1.130 m, 23 min. 

L'origen de la Batllòria. La formació de la Batllòria al voltant de l'antic hostal i el casal dels 
Gualba. Distància: 956 m,  19 min. 

7.2 INVERSIÓ MUNICIPAL 
En els últims anys la Batllòria ha inaugurat diversos equipaments municipals després d’haver passat 
diversos anys sense haver-ne inaugurat cap.  

1. Pas soterrat sota la C-35 per anar a l’estació de Renfe i a Inacsa (2010) 
2. Pont sobre la Tordera (2011) 
3. Remodelació de Can Bruguera (2011)  
4. Nou edifici de l’escola Montnegre (2011) 
5. Centre cívic Unió Batllorienca (2013) 
6. Camp de futbol (2018) 
7. Coberta de la pista poliesportiva de l’escola Montnegre (teòricament, estiu 2018) 

D’altra banda, per conèixer les inversions que l’Ajuntament de Sant Celoni ha fet a la Batllòria, hem 
recorregut als Pressupostos executats durant 11 anys (del 2006 al 2017). I ens hem fixat en les 
partides superiors als 20.000 euros en considerar que era la xifra mínima perquè les dades fossin 
representatives en aquest dossier, tenint en compte que les inversions inferiors als 20.000 euros 
acostumen a ser partides d’elements fungibles, menys transcendents per a l’objecte d’aquest treball. 

 

 
El pas soterrat per anar a l’estació era una actuació molt sol.licitada per la ciutadania. 
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Unes inversions considerables 
La suma de les inversions fetes a la Batllòria al llarg d’aquests anys (2006-2017) és superior als 5 
milions d’euros, una quantitat que representa aproximadament el 25% dels recursos que s’han 
invertit a Sant Celoni durant aquests mateixos anys (al voltant dels 20 milions d’euros). I això tenint 
en compte que la població de la Batllòria representava el 5,6% el 2006 i el 7,4% el 2016 del total de 
Sant Celoni. Tot i així cal tenir en compte els ingressos obtinguts per la venda de les parcel.les 
patrimonials de l’Ajuntament a l’eixample de la població. 

2006 
Ampliació cementiri (projecte, direcció i execució)   95.468,51 
Rehabilitació coberta can Bruguera   94.000,00 
Adequació elèctrica i focus camp de futbol   44.959,34 
Adequació edifici Miquel Mateu com a casal de gent gran 25.264,11 
 
2007 
Ampliació cementiri (projecte, direcció i execució)  49.459,81 
Valoració idoneïtat projecte de passera la Tordera elevada 20.824,99 
Arranjament del safareig de la Batllòria   45.000,00 
Adequació camp de futbol de la Batllòria   70.810,66 
Instal·lació nova zona jocs infantils davant Roca Umbert 39.771,59 
 
2008 
Plaça carrer Tordera     87.444,80 
Urbanització crta. Vella – Batllòria    52.775,90 
Obertura carrer Breda (projecte i execució inici 2006) 262.068,22 
 
2009 
Rehabilitació de la Unió Batllorienca    21.952,92 
Reasfaltat de calçada, trams de la xarxa urbana principal 24.360,00 
 
2010 
Adequació vorera passeig dels Esports   362.520,99 
Condicionament can Bruguera com a Observatori la Tordera 147.799,20 
Unió Batllorienca      299.441,62 
 
2011 
Pont de la Tordera – Batllòria    1.052.462,09 
Unió Batllorienca      225.162,35 
 
2012 
Pont de la Tordera – Batllòria    111.161,187 
Pavelló de la Batllòria     52.545,40 
Unió Batllorienca      604.038,32 
 
2013 
Unió Batllorienca      108.466,21 
 
2015 
Sanejament la Batllòria     656.310,11 
 
2017 
Reforma camp d’esports de la Batllòria   417.795,25 
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Cementiri de la Batllòria     40.179,78 
 

 

 
El pont sobre la Tordera, una de les inveersions més importants dels darrers anys a La Batllòria. A la foto 

una passejada naturalística amb el geògraf J.Ma. Panareda 
 

 

7.3 PATRIMONI HISTÒRIC 

La Parròquia de La Batllòria. 
(Extret de ‘Segells de Montnegre i Olzinells’, l’Aulet n.6, març 2006; Les Parròquies Rurals de Sant Celoni, Jaume 
Vilageliu, Ajuntament de Sant Celoni; Temes d’Història Local, Miquel Grivé, Ajuntament de Sant Celoni; La 
Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, Ajuntament de Sant 
Celoni) 

S’han catalogat dos edificis religiosos a la vila de La Batllòria: l’església de Santa Maria de l’Esperança 
i la rectoria –Per  altra banda, al carrer Major número 14, la façana de la qual està inclosa al catàleg 
de patrimoni històric del municipi–, ambdós situats al nucli urbà. L’església està construïda al carrer 
Major, al centre neuràlgic. 
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L’edifici de l’església forma part de la personalitat de La Batllòria 

 

 

La primera capella va ser edificada a mitjans del s. XV, gràcies a les contribucions, o almoines, dels 
fidels cristians els anys 1452, 1454, 1460 i 1461, permeses pel bisbe de Barcelona a petició dels 
vilatans. L’església, que formava part de la sufragània de Fuirosos, va rebre la primera visita pastoral 
el 1508. L’any 2008 es van celebrar els 500 anys d’aquesta visita a la Festa Major d’hivern.  

Al 1609 la van ampliar construint dues capelles, una a cada costat de la nau formant una creu llatina. 
El campanar es trobava adossat al costat dret de la nau a tocar del cementiri vell, el qual estava 
situat on ara hi ha la plaça de l’església fins que se’l va canviar de lloc després de la Guerra Civil. Fins 
al 1581 no es va tancar el perímetre del cementiri i es van fer algunes reformes al llarg dels anys, 
inclosa una reconstrucció important al segle XVIII.  

A partir del 27 de juny de 1867 La Batllòria es constitueix en una parròquia independent. No és fins 
al 1986 que se’n fa la rehabilitació, deixant el maó al descobert, es treu l’arrebossat de la façana i 
s’obren tres finestrals on es col·loquen vitralls de Joan Vila Grau. La poesia sobre ceràmica del 
mossèn Pere Ribot a l’extrem dret del campanar es va col·locar el mateix any.  

Se n’han conservat 2 segells: 

- Segell antic de la parròquia: data desconeguda. De forma ovalada seguint la mateixa 
estructura que el de Montnegre de 1897, amb la inscripció ‘Parroquia de Nª. Sª. De La 
Esperanza De Vatlloria’ amb la verge de l’Esparança al centre.  

- Segell actual de la parròquia: d’entre els anys cinquanta i els seixanta. També amb la verge al 
centre i la mateixa inscripció, a excepció del nom del poble, que ja apareix amb la forma 
regularitzada ‘La Batllòria’. 

L’església de Sant Martí de Montnegre 
(Extret de Vilardell i Sant Martí de Montnegre, El bosc mediterrani dens i les perxades de castanyer, Sant 
Celoni-Montnegre, Natura i Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 
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Al sud de la Vall de Fuirosos, passant pel GR-83, s’hi pot accedir per diverses pistes principals o 
camins a través de les masies. La primera referència que se’n té és de l’any 998 en un document del 
comte de Barcelona. Durant segles, com ja hem comentat, va ser el punt de referència de la vida 
social de les cases que hi ha escampades pel terme.  

 
Església de Sant Martí de Montnegre 

 

L’edifici actual és relativament modern, als volts del 1776, i es tracta d’una nau central amb dues 
capelles a banda i banda, la de la dreta amb una talla de la Verge del Roser dels segles XVI-XVII. La 
façana està coronada per la torre del campanar de forma quadrada. Al costat hi té el cementiri, 
tancat per una porta a la qual s’hi indica l’any 1877. En un dels extrems del jardí hi trobem la 
rectoria, restaurada recentment. Actualment segueix sent un punt de trobada per als habitants i els 
visitants de Montnegre. 

L’església de Sant Cebrià de Fuirosos. 
(Extret de La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

Damunt mateix del Forn del Vidre, també anomenada de Sant Roc. És una petita església d’origen 
romànic i la primera referència que en tenim data del 1259. Encara que l’edifici romànic 
probablement estava ubicat en un altre indret.  Ha estat reformada en diverses ocasions i des del 
segle XIV depenia de la parròquia de Sant Martí de Montnegre. Es tracta d’una sola nau amb dues 
capelles amb un campanar de planta quadrada i semblaria ser del s. XVI. 
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Església de Sant Cebrià de Fuirosos 

 

En una de les parets de l’església hi ha una placa amb el nom del nucli “Lugar de Fuirosos. Distrito 
municipal de Montnegre. Partido de Arenys de Mar. Provincia de Barcelona”. Al costat hi ha un petit 
cementiri amb uns deu nínxols bastant embardissats. Cal dir, però, que can Mas i ca l’Oller tenien les 
seves petites capelles familiars pròpies als mateixos masos.   

Pous, canals, recs, basses i els safareigs públics de La Batllòria. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Natura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni) 

L’aigua és un element molt present a La Batllòria per la seva proximitat a la Tordera, per la qual cosa 
s’hi troben nombroses estructures destinades al seu ús i gestió. La facilitat per perforar els materials 
porosos i sedimentaris del sòl de la plana al·luvial i el nivell freàtic proper fa que existeixin fins a 26 
pous al nucli urbà i a les afores més immediates, com ara el pou de can Bruguera, del Molí, de 
l’Hostal, de la Ferreria, de la Verneda o de can Terrades, on n’hi ha dos, de la mateixa manera que a 
la Ferreria. 
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La Ferreria 

 

A mitjan del s. XX, quan La Batllòria era un poble rural, les fonts orals informen que pràcticament 
totes les cases del nucli urbà i les masies tenien el seu propi pou per a obtenir l’aigua potable que 
necessitaven. Sobretot després de l’arribada de l’electricitat, a principis de segle, doncs facilitava la 
seva extracció per a regar els camps de regadiu i les plantacions d’arbres, i també pel bestiar.  

La bassa que ha sobreviscut fins als nostres dies és de construcció moderna i està associada al pou 
que té el mateix nom. Es tracta de la bassa d’en Mingo, que distribuïa l’aigua al rec de La Batllòria. 
Als camps de regadiu del voltant de la Tordera la distribució de l’aigua es feia a través de recs i 
canals, però cap ha arribat als nostres dies.  

Antigament, hi havia hagut un rec de la Batllòria al costat de l’actual camp de futbol. Distribuïa 
l’aigua de la Tordera pels camps del sud del municipi, travessava el Sot Gran, omplia la bassa  del 
molí de La Batllòria i continuava fins a l’Hostal, la Ferreria i la Verneda. Tota la vila participava en el 
seu manteniment.  

El creixement urbà no n’ha deixat gairebé cap rastre, tret del nom d’un carrer “pas de l’antic rec” 
que el recorda i un vestigi, el canal del rec de La Batllòria que travessa el Sot Gran, a pocs metres del 
gual del carrer Major. Ara s’ha convertit en un petit pont per al pas de vianants. 

Un dels elements més rellevants són els safareigs públics de La Batllòria. Abans de construir-los, les 
dones anaven a rentar la roba al riu o al rec, però l’any 1927, quan el poble es va agregar a Sant 
Celoni, l’Ajuntament els va construir al costat de l’antiga carretera de Breda. Era un punt de trobada 
important entre les dones i els nens que les acompanyaven. Ara, el lloc és un parc públic que es va 
restaurar fa uns anys. 

Fonts, pantans, canals safareigs i basses de Fuirosos. 
(Extret de: La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

Els diferents punts per a l’ús i gestió de l’aigua que queden són: la font de Sant Joaquim, la font de 
can Torres, la font de can Riera, el pantà de la Brinxa, el pantà de can Torres, el pantà del Crous, el 
pantà del sot dels Sords, el pantà petit del sot de can Menut, el canal i la caseta de l’aigua, el safareig 
de can Riera, el dipòsit d’aigua del camp del Pont, la bassa i el safareig del Forn del Vidre, la bassa i la 
mina d’aigua de can Torres, la bassa i la mina d’aigua de can Vernenc. 



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  91 | 121 

 
El pantà de la Brinxa, a la part alta de la Vall de Fuirosos 

 

 

Els molins. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni; La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i 
Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 

Només es té constància de l’existència d’un sol molí hidràulic al municipi, el molí de La Batllòria o 
Molinot, la zona de la Ferreria, tot i que a Montnegre i Vilardell també hi havia el molí del Coll. La 
primera referència que se’n té és al 1850, però segurament ja existia amb anterioritat. S’abastia del 
rec de La Batllòria i feia contribucions industrials entre el 1881 i el 1899. La casa combinava l’activitat 
farinera amb l’agrícola, però els mesos més secs de l’estiu l’aigua no devia ser suficient per a la 
producció de farina. No se sap quan es va deixar de fer servir, però el cert és que ningú recorda ja 
haver-lo vist funcionar.  

Per la part de Fuirosos, es té constància del Forn del Vidre, tot i que no se’n disposa de 
documentació referent a l’època en què funcionava i tampoc de la seva situació exacte. Sembla una 
ser una dependència aïllada del mateix mas del Forn del Vidre, però que es trobaria completament 
en runes. Del molí que sí que encara perdura i es pot identificar és el que, suposadament, s’utilitzava 
per a la fabricació de vidre, situat aigües amunt de la riera, a l’alçada del Forn del Vidre. 
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El Forn del Vidre 

 

Patrimoni industrial. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni; La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i 
Societat, Ajuntament de Sant Celoni; Sant Celoni 1925-1935, De la dictadura a la república, Josep M. Abril 
López i Joan Portals i Martrí, Ajuntament de Sant Celoni) 

Al número 10 de la carretera vella de La Batllòria s’hi trobava la fàbrica de tints i estampació de teles 
can Pàmies, la primera a la zona al 1932. A La Batllòria s’hi feia blanqueig de la roba, mentre que a 
Sant Celoni es dedicava al tint i estampació de teixits. Comptava amb 26 treballadors el 1936, la 
majoria menors de 30 anys. Pràcticament no hi havia cap família a La Batllòria que no hi tingués cap 
membre treballant. Ja al 1950, quan la fàbrica havia deixat la seva activitat a La Batllòria, la Inacsa va 
adquirir els terrenys i va utilitzar l’edifici de can Pàmies com a magatzem. Amb la urbanització de la 
zona, es va tirar a terra l’antic edifici i només s’hi va deixar la xemeneia de can Pàmies, inclosa al 
catàleg de patrimoni històric del municipi, actualment al carrer Miquel Mateu.  

Transport i mobilitat. Camins. 
(Extret de: Temes d’Història Local, Miquel Grivé, Ajuntament de Sant Celoni) 

Antigament, per La Batllòria hi passava la via romana, ara senyalitzat com al Sender de la Via 
Augusta, la qual va succeir la carretera reial que finalment es convertiria en l’antic camí ral encara 
existent. Aquest camí connectava els Hostals de Gualba de Baix i les Cases de la Ferreria i l’Hostal de 
La Batllòria, travessant el riu. Al 1911 s’hi va adjuntar un ramal de la carretera provincial des de 
Breda a la de Gualba, els nuclis dels quals van quedar units. I existia, i existeix encara ara, un altre 
camí que uneix La Batllòria i Santa Maria de Montnegre. 

L’antic camí de Montnegre tenia un pont de ciment armat que permetia travessar el riu Tordera i 
comunicava entre si ambdues riberes. Els propietaris i el municipi de Sant Celoni van assumir el cost 
de la seva construcció amb l’objectiu de posar remei, en la mesura que fos possible, la problemàtica 
de les comunicacions ocasionada per les limitacions de la Direcció d’Obres Públiques de la ja dissolta 
Diputació provincial, o la Generalitat de Catalunya avui dia.  
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Degut a la forta corrent del riu el 17 de desembre de l’any 1932 el pont es va esfondrar. La connexió 
entre un i altre costat del riu Tordera ha representat des de sempre, i encara ara, una dificultat per la 
qual cercar solucions, més o menys temporals.  

Així, el pont de ciment pretensat construït el 1955 va ser endut per una torderada el 1971. El 2011 es 
va inaugurar el pont actual. 

Transport i mobilitat. Ponts i passeres. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni; La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i 
Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 

Actualment, queden 5 dels ponts importants que hi devia haver a la zona. Es tracta de dos ponts 
utilitzats per a travessar l’autopista: el pont de l’autopista de can Terrades i el pont de l’autopista de 
ca l’Oller, els quals no creuen cap curs fluvial. El 1953 es va inaugurar el pont de La Batllòria, que 
permetia la connexió entre la vila i les valls del Montnegre. Estava situat a sota de l’actual camp de 
futbol, però la gran riuada de 1971 se’l va emportar, com sovint passava amb les típiques 
torderades. 

Les passeres solien ser estructures de fusta damunt d’un curs fluvial. A La Batllòria hi ha la passera 
del Magan sobre la Tordera i la passera de l’Àngel a la riera del Sot Gran. Són dos petits ponts 
destinats al pas de vianants, les dues molt modernes.  

De la vall de Fuirosos, s’en conserven cinc ponts, que al llarg del temps han facilitat la mobilitat dels 
habitants de la vall. Tenint en compte que la riera de Furiosos és una de les més cabaloses del 
massís, eren un element fonamental per a la connectivitat humana. Tenim el pont de can Puig, el 
pont blanc, el pont de can Terrades, el pont de les Llises i el pont de can Riera.  
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Can Riera de Fuirosos, amb el seu paller, quan encara hi havia activitat agropecuària. 

 

La fita. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni) 

Al costat de la canal del rec de La Batllòria, a tocar de la riera del Sot Gran, hi ha la fita del límit de 
terme entre l’antic municipi de Montnegre i el de Riells i Viabrea. Hi consta la data de l’any 1916 i el 
número 2 al cantó del municipi de Montnegre i, al reves, hi ha gravat “Riells i Viabrea”.  

La Roca de la Guilla. 
(Extret de: La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i Societat, Ajuntament de 
Sant Celoni) 

Roca que podria ser un petit dolmen, tot i que no està confirmat, situat entre el suro del desmai i el 
turó de can Toni. Està formada per una llosa de tres metres sobreposada damunt de tres pedres 
formant un petit megàlit. Es tracta d’un clar testimoni de l’antiguitat dels assentaments de la zona.  

Els Masos de La Batllòria i la Vall de Fuirosos. 
(Extret de: La Batllòria i la Tordera, Una història inseparable, Sant Celoni-Montnegre, Naura i Societat, 
Ajuntament de Sant Celoni; La vall de Fuirosos, El Montnegre profund, Sant Celoni-Montnegre, Natura i 
Societat, Ajuntament de Sant Celoni) 

A diferència de la resta del Montnegre, que tenia una població disseminada amb nombrosos masos, 
la zona de La Batllòria es caracteritza per ser un nucli urbà, pròpiament dit. Al llarg del carrer Major 
s’hi troben els edificis més antics de la vila. Fins ben entrat el segle XX els habitants del nucli 
batllorienc es dedicaven a la ramaderia i l’agricultura, de la mateixa manera que els masos dispersos 
del voltant. A dia d’avui, moltes de les cases del nucli antic de La Batllòria encara mantenen les 



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  95 | 121 

inscripcions dels portals principals on es mostra la seva antiguitat –totes les façanes i portals 
d’aquestes cases s’inclouen al catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi.  

Masos de La Batllòria: 

Edifici gòtic del Ribot: (C/ Major, 7; inclòs al catàleg del patrimoni històric del municipi) 
construït edifici del s. XV pels senyors de Gualba abans de crear l’Hostal Nou, animats per la 
creixent activitat del camí ral. Format per quatre façanes muralla, un pati central i l’edifici 
cantoner en dos dels quatre costats. No se sap fins quan va estar en funcionament, però al 
1857 ja no apareix en les contribucions industrials. Tot i així va ser guardat per masovers i 
usat per a activitats primàries fins la primera meitat del s. XX. Actualment, només queda en 
peu una planta baixa i un pis a la part oposada a l’entrada principal.  

Can Cabra: (C/ Major, 33, fent cantonada amb el C/ Riells, 2) construït en el s. XV-XVI, 
antigament conegut per ca la Ramona. Actualment es troba habitada, però es pensa que va 
ser un hospital de pelegrins que s’havia demanat construir a la vila l’any 1452, tot i que no se 
n’ha trobat informació fidedigna.  

Casal dels Gualba o illa de cases de can Bruguera: (entre el C/ Breda, on hi ha l’entrada 
principal, el C/ Major i el C/ Riells, on hi ha l’entrada al pati; façana inclosa al catàleg del 
patrimoni històric del municipi) edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i dos 
pisos construït al segle XV-XVI quan el senyor del Montnegre, de la família dels Gualba, va 
establir-hi la seva residència i l’administració de la senyoria en substitució del castell del 
Montnegre, aleshores enrunat.  Va exercir la seva funció durant diverses segles fins que es 
va dividir en habitatges independents –corresponents als números 19-31 actuals–, no se sap 
exactament quan.  

Can Batllori: (mas al nord del nucli urbà que trobem de camí al cementiri de La Batllòria, 
darrere la Inacsa i abans de creuar la via del tren; façana principal inclosa al catàleg del 
patrimoni històric del municipi), una de les cases més antigues, ja que probablement ja 
existia abans que el nucli prengués entitat al s.XV. El conjunt d’edificis adossats distribuïts 
formant una u era conegut al 1515 com a mas Vallori. Un dels edificis laterals sembla de 
finals del s. XIX i principis del XX per l’estil neogòtic que el caracteritza. Actualment la casa és 
una residència privada, però fa anys que no es dedica a l’activitat primària, sobretot després 
de que es venguessin els camps progressivament per l’establiment de la indústria Inacsa. 

L’Hostal Nou: (Camí Ral, 51, seguidament de la zona coneguda avui dia per la Ferreria, al 
camí ral direcció Girona on es concentra un conjunt de masos; façana principal està inclosa al 
catàleg del patrimoni històric del municipi) la més antiga de les cases de la Ferreria. La seva 
construcció, al s. XVI, va anar a càrrec de la família Gualba, la propietària de l’hostal del 
carrer Major. D’estil gòtic, al igual que l’edifici del Ribot, diferien de la majoria d’hostals del 
camí Ral. Va fer la funció d’hostal fins al 1877, quan ja no consta en la contribució industrial 
del municipi del Montnegre. Aquesta data coincideix amb la pèrdua d’importància del camí 
ral per la construcció del ferrocarril i la carretera de Breda. Segons les fonts orals, l’Hostal 
era una de les cases més pròsperes i amb més terres de la zona de la Ferreria. La van guardar 
masovers fins al 1988, quan el propietari la va vendre. Ara s’usa de magatzem, però mostra 
signes de deteriorament, sobretot al primer pis.  
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El clos murallat del Ribot (esquerra) i la façana del casal (dreta) 

 

La Ferreria: (Camí Ral, 52, davant mateix de l’Hostal Nou; la porta principal i la porta i les 
finestres posteriors estan incloses al catàleg del patrimoni històric del municipi) edifici 
important a la zona on es ferrava al bestiar. Construït al segle XVII, concretament se’n té 
constància en documents del 1688. Tot i que no es coneix l’any en què va deixar de 
funcionar com a ferreria, a les contribucions industrials més antigues del Montnegre, que 
daten del 1870 ja no hi apareix. Curiosament, la façana i l’entrada principal es troben 
orientades al nord, a diferència de la majoria de cases de pagès, degut a la seva situació al 
peu del camí ral i la seva proximitat a l’Hostal.  

La Verneda: (mig quilòmetre al nord des de la Ferreria pel camí ral) mas construcció 
moderna, l’únic de la zona que ha mantingut la seva activitat agrícola fins avui. Data del 1916 
i va prendre el nom de la zona on es troba. L’entrada principal, estranyament, també es 
troba a la cara nord. 

Masos de la Vall de Fuirosos. 

Can Mas: (a pocs metres del camí paral·lel a l’autopista, on la riera de Fuirosos desemboca a 
la Tordera, en un petit turó a l’entrada de Fuirosos) casa senyorial antiga amb una part més 
nova adossada a l’edificació original que simula un castell. La casa original dataria del 1261, 
tot i que la forma de castell se li donaria amb una reforma del segle XX. A la porta d’entrada 
s’hi poden veure dos escuts heràldics i a l’esquerra de la façana s’hi aixeca una torre de 
pedra vista de planta quadrada que inspira la imatge d’un castell. A la zona posterior del mas 
hi destaquen una petita capella de pedra vista reformada al s. XX i una font rodejada per un 
arc de pedra ornamentat amb peces ceràmiques i un cap de lleó. Entremig del mas i 
l’autopista hi ha la masoveria, actualment habitada.  

Can Mainou: (al sud-oest de can Mas, a pocs metres seguint el camí paral·lel a l’autopista) 
conegut amb el nom de can Mainou de Baix o can Mainou de la Tordera, el mas data del 
1513. Format per tres volums, el mas té planta rectangular i dos pisos d’altura. A la vora 
encara s’hi conserven alguns fruiters destacables, com ara una figuera, una noguera i una 
vella vinya que rodeja una de les entrades al mas i, fins i tot, un gran roure d’estructura 
regular i capçada imponent al capdamunt del talús a pocs metres de la casa.  

Ca l’Oller: (al camí principal de Fuirosos, davant de can Mas) propietat que dona la 
benvinguda a la vall, una de les més importants de la muntanya. Els Oller hi tenen les arrels 
com a mínim des del s. XIV. Format per diverses construccions al voltant d’un pati central, 
conforma una mena de fortificació. Les edificacions es troben a la vessant nord i sud, mentre 
que a est i oest hi trobem murs de 7 metres d’alçada. A la banda esquerra hi ha una petita 
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capella del 1929, any en què es va reformar el mas. L’habitatge principal està unit a l’antiga 
masoveria amb dotze habitacions, on s’allotjaven jornalers i bosquerols, i comptava amb una 
altra residència destinada a l’activitat agrícola i ramadera del mas. Actualment, una part del 
mas s’està habilitant com a laboratori de recerca en genètica aplicada.  

Mas Vell: (a poc més d’un quilòmetre a mà esquerra de ca l’Oller) propietat pràcticament en 
runes dins la propietat de ca l’Oller. Deshabitada arrel de l’incendi de la finca l’any 1974, 
incendi que també va cremar can Fesol, a l’est del Mas vell, i del qual gairebé ja no queda 
res.  

Can Puig: (seguint el camí de Fuirosos fins a trobar a mà dreta el pont de can Puig que 
travessa la riera) els primers documents existents on hi ha constància de la seva existència 
són del 1343. Els Puig, família que hi va viure durant dècades, es dedicava a l’explotació 
industrial de l’arboç. Actualment, està totalment restaurada i es dedica al turisme rural. 

 
Can Puig avui dedicada al turisme rural. A la porta l’Àlex, el seu propietari. 

 

Can Bac: (pel camí de Fuirosos, amb la riera a la dreta, fins al Pont Blanc i camí amunt al 
marge esquerra) construcció important que denotava la importància dels propietaris. Se’l 
coneix des del 1353 i el 1700, arrel d’un matrimoni entre la pubilla de can Bac i l’hereu de 
can Terrades, el mas passa a mans dels Terrades. El 1970 va ser deshabitat definitivament 
degut a un assassinat. Ara es troba en estat ruïnós.  

Can Torres: (seguint amunt pel camí de Fuirosos) no és una construcció especialment gran, 
però sí una de les mes antigues de la vall, doncs consta que el 1352 ja existia. Actualment 
està reformada i prou conservada gràcies a la família d’editors que, tot i que no hi viuen 
durant tot l’any, sí que en tenen molta cura. La casa està envoltada de camps i fruiters, 
majoritàriament cirerers i pruneres, a més de la perera, la pomera, la noguera i la figuera. 

Can Menut: (davant de can Torres, al capdamunt d’un turó) restes del mas, també conegut 
amb el nom de can Torres de Dalt, construït a tocar d’una edificació de pedra que sembla 
més antiga que el mateix mas, segurament del s. XII o XIII. Per la seva forma, característiques 
i dimensions i les seves bones vistes a la vall fan pensar que es tractava d’una torre de 
vigilància preparada per a resistir possibles atacs.  
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El Forn del Vidre: (continuant pujant a través de la vall, deixant la riera a l’esquerra, just a 
sota de l’ermita de Sant Cebrià de Fuirosos) a diferència de la majoria de masos, aquest 
aprofita la pendent de vessant i presenta tres plantes. En destaquen la façana principal i un 
pou imponent. Davant del mas hi ha un prat i diversos arbres singulars, com són un conjunt 
de suros, una noguera, dos til·lers i tres enormes castanyers d’índies. Entre el prat i la riera 
de Fuirosos, actualment, hi trobem uns camps de conreus utilitzats per la producció de kiwis. 

Can Riera: (seguint el camí principal, a un quilòmetre del Forn del Vidre i al trencant de 
l’esquerra, davant del sot dels Sords i al peu de la riera de Fuirosos) es tracta d’una de les 
cases amb més renom de la vall i va tenir molta notorietat. Es té constància de la seva 
existència des del s. XVI i s’hi allotjaven bosquerols i carboners que treballaven al mas, a part 
dels masovers, majordoms i els mateixos propietaris. Té dimensions considerables i va ser 
reformada, com moltes a finals del s. XIX i principis del XX i se li dóna caràcter senyorial. Als 
camps de la casa, anant direcció a la riera hi trobem un altre arbre singular, en aquest cas un 
roure enorme d’estructura i forma perfectes. Ara, aquesta finca integra el Crous i can Torres 
i està a càrrec de la família d’editors ja esmentada, que gestiona la finca amb criteris 
purament de sostenibilitat. 

Cal Fotroc, cal Porro i can Lari: (passat el sot de la Canal, pel camí principal fins a trobar una 
bifurcació on trobem el sot de la Brinxa i l’embassament que du el mateix nom) passat el 
pantà s’hi troben les ruïnes de tres masos dels quals pràcticament ja no en queda res.  

El Crous: (passat el sot del Canal, a la dreta trobem el pantà del Crous, seguint i a l’esquerra 
hi ha el mas) construcció molt antiga que conserva els elements característics de 
l’arquitectura rural tradicional de la zona. Prop de la casa encara s’hi conserven arbres 
fruiters. El mas està restaurat i en bon estat de conservació i només està habitada els caps 
de setmana.  

Can Joan de l’Om: (a un quilòmetre al nord d’el Crous) mas en ruïnes amb difícil accés i 
cobert de vegetació.  

Can Toni: (pel camí de Montnegre a Hortsavinyà direcció a Can Ginestar, a un quilòmetre i 
mig d’aquest mas) situat a la vessant nord-est del turó d’en Ginestar, fins fa poc es trobava 
força enruïnat, però actualment s’està restaurant.  

Can Terrades: (al sot de can Terrades, pel pont que travessa l’autopista a l’alçada del pla de 
can Terrades, amunt i a mà dreta) un dels grans masos de Fuirosos propietat dels Terrades. 
Se’n comença a parlar l’any 1224 i és dels pocs dels quals encara se’n conserva l’estructura 
original, amb elements arquitectònics tradicionals de la zona. Prop de la casa hi trobem 
estructures antigues i modernes dedicades a la ramaderia i, a diferència de la resta de masos 
de Fuirosos, està habitat permanentment a dia d’avui.  

Can Vernenc: (al camí que travessa l’autopista a l’alçada del pla de can Terrades, un 
quilòmetre i mig a la dreta) un dels masos més antics de Fuirosos, ja que se’n troba 
documentació del 1357. Està format per un edifici principal i diversos de secundaris, però no 
coincideix amb l’edificació original, sinó que es troba damunt de l’antiga quadra, construïda 
en la reforma del S. XIX. S’hi troben les restes d’un antic forn i des de fa uns anys està habitat 
per masovers que tenen aviram i cabres.  

Cal Rector: (cap a l’oest de can Terrades, creuant l’autopista pel pla de can Lloró i agafant el 
desviament de la dreta) actualment la masia està reformada. 
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Can Macià de Baix: (al camí del pla de can Lloró) mas d’una construcció principal i quatre de 
petits annexos.  

Can Patraques, can Mainou i can Sidro: (el primer al sud-est del turó de Marfull, el segon a 
mig camí entre el turó de Vila-rasa i la Creueta, el tercer al nord de can Mainou) tots tres en 
estat ruïnós. Can Mainou només conserva algunes parts de les parets exteriors. Can Sidro 
presenta un estat de conservació força deficient, però encara té coberta.  

Masos de la resta del Montnegre 
(Extret del Catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni) 

Can Preses:  (al camí que va de Sant Martí a Horsavinyà, a menys d’un quilòmetre de St. 
Martí) És una masia de grans dimensions. Reformada profundament els segles XVIIIi XIX. Està 
formada per cinc volums que formen un sol edifici i diversos altres de secundaris que 
l’envolten. A la planta baixa del volum principall hi ha tres arcs monumentals de mig punt, de 
pedra, i al pis de sobre una galeria amb nou arcs de mig punt sustentats per vuit pilars de 
`pedra. 

 
Can Preses: el cos dedicat al turisme rural 

 

Ca l’Auladell: (al final de la carretera de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre).  Formada 
per un volum principal i tres secundaris.  Té una façana amb finestres amb balustrada i altres 
motius ornamentals. La façana de ponent té una galeria amb tres arcs horitzontals. Sembla 
que es va bastir sobre les restes de l’antic castell dels Gualba, barons de Monenegre. 

L’Hostal de Montnegre: (al costat de l’anterior amb qui forma una placeta o pati d’accés). 

Consta de diversos volums annexats desordenadament i de tipologies constructives diverses. 
Fins a mitjans del segle XX va funsionar com hostal, actualment com a restaurantestaurant 
els dissabtes i festius. 

Can Ginestar:  (al costat de la carretera de Sant Celoni a Sant Martí de Montnegre, dalt la 
carena poc abans de Sant Martí quan la carretera canvia de vessant). Masia de grans 
dimensions amb un volum principal i doversos d’annexats. La façana principal amb diverses 
finestres, les dues superiors amb arcs conopials del gòtic tardà, dentades i amb arquets. En 
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el volum perpendicular a la façana a la banda de ponent, destaca una galeria que mira al sud 
amb cinc arcs de mig punt, de construcció moderna. 

Can Cases: (en un replà a sobre del Sot Gran de Montnegre. S’hi accedeix des de la carretera 
de S ant Celoni a Sant Martí, per una bifurcació en el Km 7). Masia de grans dimensions, 
documentada des del segle XIII. Consta d’un volum principal i dos altres d’annexats. La 
façana principal, que mira a Llevant, té una porta amb dovelles que formen un arc de mig 
punt. 

Ca l’Arabia: (en un replà un cop travessat el Sot Gran de Montnegre, en front de l’anterior. 
S’hi accedeix per la carretera de Sant Celoni a Sant Martí, per una bifurcació en el Km 6.5). 
Masia de forma rectangular, de tres crugies, que es compon de planta baixa i pis amb la 
façana principal encarada al sud. A la façana principal destaque les dues portes amb la llinda 
de fusta i una finestra amb arc conupial lobulat decorat amb creus i flors. A la façana de 
llevant dues finestres amb arc conupial.  



La Batllòria Dossiers de la CUP Juny 2018 

P à g i n a  101 | 121 

8 VIDA POLÍTICA 

8.1 L'INTENT DE SEGREGACIÓ (1991-2003) 
 

Quan la Batllòria es va alçar per ser independent 
 
«L’associació de veïns de la Vall del Llor és on es va gestar el 
projecte de segregació» 
 

Conversa amb Antoni Pujol i Rovira 
Regidor de la Batllòria durant el període 1990-2003 

 
 
 

L’Associació de Veïns de la Vall del Llor i el grup Independents per la Batllòria (ILB) 
Als anys 80 es va crear l’Associació de Veïns de la Vall del Llor, en el si de la qual es va començar a 
gestar el projecte de segregació de la Batllòria. El president de l’associació era Lluís Durbau quan 
es va demanar l’assessorament de Francesc Amadó, que aleshores era secretari de l’Ajuntament 
de Riells. Amb ell i amb Miquel Aparicio, alcalde de Riells (i carter de la Batllòria), es va visitar 
l’advocat gironí Juanola que en aquella època era l’assessor legal de l’Ajuntament de Riells. Aquest 
advocat els va suggerir de constituir un grup polític local per defensar la segregació, i d’aquí va 
nèixer el grup Independents per la Batllòria (ILB). 
 
El cens, les eleccions del 1987 i la regidoria de la Batllòria 
Amb el temps molt just a causa de la proximitat de les eleccions es va celebrar una assemblea de 
l’associació de veïns a les escoles de la Batllòria. Allà es va decidir constituir el grup i es va 
nomenar cap de llista Enric Cabra. De tota manera hi havia una dificultat difícil de vèncer, perquè 
el nombre de votants de la Batllòria era just i per la llei d’Hondt no podien assolir ni un sol 
representant a l’Ajuntament encara que tots els batlloriencs votessin lLB. Van trobar la solució a 
través d’antics moradors de la Batllòria que s’havien traslladat a viure a Sant Celoni: es tractava de 
convèncer-los que votessin el grup acabat de crear. En alguns casos ja eren celonins de segona 
generació, però va sortir bé, i a les eleccions van obtenir un regidor a l’Ajuntament. Enric Cabra va 
entrar a l’Ajuntament i va ser clau per fer decantar la balança, a favor de CiU. Així va rebre la 
regidoria de la Batllòria. 
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La moció de censura contra el govern de CiU 
L’any 1989 es va presentar la moció de censura del PSC i el PP contra el govern municipal que 
presidia Antoni Pujol i Forn (CiU). Poc abans Enric Cabra havia dimitit i encara no s’havia cobert el 
seu lloc, per la qual cosa el grup ILB no va participar a la votació. La moció va prosperar i Joan 
Castaño va accedir a l’alcaldia. Ni el segon de la llista d’ILB (Paco Auladell) ni el tercer (Quimet 
Coll) van voler agafar el relleu de Cabra, i el quart era el batllorienc Antoni Pujol i Rovira. Aquest 
s’hi va avenir i el gener del 1990 entrava a l’Ajuntament.  
 
En les eleccions del 1991 es va presentar el dilema de reproduir la fórmula de les municipals 
anteriors, i buscar els vots dels batlloriencs residents a Sant Celoni, o unir-se a un dels grups dels 
partits tradicionals. Pujol havia col·laborat positivament amb Castaño i, quan aquest li va oferir 
d’entrar a la candidatura, el grup IlB va decidir que ho acceptés. Va entrar-hi com a independent, 
condició que va mantenir al llarg de la seva trajectòria. 
 
La figura del regidor de la Batllòria 
En el nou govern municipal (1991) es va instituir la figura del regidor de la Batllòria, que va 
recaure sempre en la seva persona. Aquest regidor no tenia competències regulades per cap 
disposició, però sistemàticament se li traslladaven tots els assumptes que afectaven el poble. Així, 
l’alcalde li va delegar la negociació del pla parcial de la Plana de la Batllòria (P7), la relació amb les 
entitats, les negociacions amb Inacsa, Royal Park, etc. 
 
1987-1991: es prepara l’expedient de segregació de la Batllòria 
L’any 1987 es van recollir les signatures per iniciar l’expedient de segregació de la Batllòria. Al llarg 
de la legislatura es va elaborar. Un any després d’haver entrat Pujol a l’Ajuntament (gener 1991), 
l’expedient es va presentar. Un dels motius que ho van demorar va ser la mort de l’advocat 
Juanola, que no els cobrava perquè ho feia entrar en la seva condició d’assessor de Riells, i el fill, 
que el va substitur, des del primer dia va voler cobrar, cosa que va obligar a recaptar fons dels 
promotors.  
 
Antoni Pujol abandona la política municipal el 2003 
A les eleccions del 1999 Antoni Pujol ja no tenia intenció de presentar-s’hi, però va accedir a les 
demandes de Joan Castaño, amb qui havia fet bon equip, advertint, però, que serien les darreres, 
com va ser: el 2003 es va retirar. A les eleccions del 2003, doncs, ja no hi va haver ningú de la 
Batllòria. Aquesta absència es va suplir amb la creació del Consell de Poble que va presidir Dolors 
Lechuga, en representació de la llista més votada (CiU). 
 

8.1.1 L’expedient de segregació de la Batllòria (1991-2003) 
El 21 gener de 1991 es va presentar la sol·licitud de segregació del poble de la Batllòria a 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb la signatura de més de la meitat dels veïns. En el Ple en què es va 
debatre donar inici a l’expedient (el 24 març de 1991) hi van votar a favor Antoni Pujol Rovira (ILB), 
Mercader (PSC) i Jaume Puig (CiU), tots tres veïns de la Batllòria. La resta de regidors es van abstenir. 
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L’expedient de segregació 

 

 

A partir d’aquí es van establir dos mesos d’exposició pública i es va instar a publicar-ho al DOGC, 
informar-ne els pobles veïns (Gualba, Sant Feliu Buixalleu, Sant Iscle Vallalta, Tordera i Sant Cebrià 
de Vallalta), els Consells Comarcals del Vallès Oriental, Maresme i la Selva, la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya.  

Durant aquests mesos es van rebre notificacions en contra de la segregació de dos propietaris de 
masies al Montnegre. També una notificació de la Diputació de Barcelona en què ho desaconsellava, 
tot i que afirmava que acceptaria la decisió final. I una notificació de Renfe en què mostrava 
preocupació pel que podria suposar per a les vies el fet que la Batllòria esdevingués independent. El 
procés es va allargar perquè s’hi havien de corregir diversos aspectes tècnics. 

En el ple del gener de 1993 l’Associació de Veïns de la Vall del Llor va exigir que es donés un impuls a 
l’expedient. Van mostrar preocupació pel fet que la Diputació hi estigués en contra (controlada pel 
PSC, el mateix color polític que l’Ajuntament llavors) i que la Generalitat (CiU) tampoc hi semblava 
gaire disposada, i que tot això ho podia frenar. El Ple va dir que seguiria endavant amb l’expedient, 
tot i que va esmentar per primera vegada l’Entitat Municipal Descentralitzada si finalment l’intent de 
segregació no fructificava.  

El 4 febrer de 1994 l’expedient es va traslladar al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. El Ple va prendre el compromís que, si la segregació no prosperava, s’aplicaria una 
fórmula per garantir la representació de la Batllòria a l’Ajuntament. 
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La llei de la discòrdia: el mínim de 2.000 habitants 
Finalment, la Generalitat de Catalunya va desestimar l’expedient a causa d’una disposició que va 
sorgir el novembre del 1998 segons la qual es privava d’assolir la condició de municipi els pobles 
amb menys de 2.000 habitants. La Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, únicament exigia que els nous municipis comptessin amb territori i recursos suficients. 
Però 12 anys més tard, el 1998, es va modificar aquesta disposició i es va passar a exigir un mínim de 
2.000 habitants.  

O sigui que la trajectòria que va anar fent l’expedient de segregació entre el 1991 i el 1998 va quedar 
en no-res en aparèixer aquesta disposició. Finalment, el gener de 2003 la Generalitat el va arxivar 
definitivament. A dia d’avui, la legislació encara ha complicat més la creació de municipis nous. La 
Llei espanyola 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local exigeix un mínim de 5.000 habitants per fer-ho possible. 

La revista ‘El Llor1’, l’empenta de la Batllòria 

 
«’El Llor1’ va tenir tanta incidència que el regidor hi incloïa un full amb la 
feina feta per la regidoria» 

Conversa amb Joan Fugarolas 
Batllorienc, va formar part de l’associació de veïns de la Vall del Llor i va ser editor de la revista ‘El 

Llor1’ (1997-2006) 

 
 
 

La revista ‘El Llor1’ 
Un grup de batlloriencs van iniciar l’edició d’una revista que van batejar com ‘El Llor1’ l’any 1997. 
Eren una mitjana d’entre sis i set persones les que hi treballaven, entre promotors, que van ser 
tres, i col·laboradors diversos. Va sortir durant 9 anys, del 1997 fins el 2006. No tenia una 
periodicitat fixa, sortia quan tenien continguts. Van editar 26 números. 
 
El format inicial van ser quatre pàgines, però després es va anar ampliant fins a vuit. Podien 
finançar la revista perquè la regidoria de la Batllòria hi aportava diners i la repartia per les cases 
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del poble. 
 
Una mirada transgressora 
Eren un grup molt actiu i això es plasmava a la revista, els articles tenien un to transgressor, hi 
havia molta opinió i molta crítica. Les diferents seccions que es creaven i desapareixien van ser 
motiu de molta participació, alhora que les accions que van dur a terme. Les seccions de cartes 
dels lectors, les entrevistes, les fartaneres de La Batllòria, van conviure amb els concursos de 
dibuix, la primera i última fira del llibre, dues caminades per a la independència, concursos de 
truites... Ells van ser els que van promoure el moviment del ‘No a la guerra’ del 2003 i que 
s’instal·lés la pedra de la Pau al carrer Major. 
 
Una altra acció que va impulsar ‘El Llor1’ va ser recuperar el camí Ral i reivindicar que formava 
part de l’antiga via Augusta romana. Van celebrar una jornada plantant llor a la vora del camí que 
va des de la Roca Umbert fins a la Ferreria, i davant la plaça de la Roca Umbert hi van instal·lar un 
monument en forma de ‘A’ (d’Augusta) de fusta. Però el monument no es va cuidar i va acabar 
desapareixent, igual que les plantes de llor, ningú les devia regar i ja no hi són. 
 
Sempre intentaven sorprendre els lectors amb petits obsequis. Per exemple, alguna tardor havien 
inclòs una fulla de plataner a l’interior i una vegada hi van posar un tros de bandera espanyola 
amb un llumí.  
 
Un element que indicava la incidència de la revista és que, durant uns números, el regidor del 
poble va aprofitar la seva distribució per adjuntar-hi a l’interior un full informatiu amb les accions 
fetes per la regidoria.  
 
L’Associació de Veïns de la Vall del Llor i l’intent de segregació 
Fugarolas va ser secretari de l’Associació de Veïns de la Vall del Llor des de l’any 1986 fins que va 
parar la seva activitat per primer cop, era l’època en què es va impulsar l’expedient de segregació. 
Explica que l’Associació va ser molt positiva per a la Batllòria perquè va fer despertar els veïns a 
l’hora d’exigir més competències per al poble.  
 
Pel que fa a l’intent de segregació, diu que el Ple municipal del març del 1991 en què es va decidir 
tirar endavant l’expedient es va votar únicament això, que l’expedient s’enviés a la Generalitat, 
però en cap cas es va votar a favor de la segregació i, per tant, no hi va haver cap informe 
favorable de l’Ajuntament. I assegura que l’argument que el va tombar, segons el qual només es 
podien segregar pobles amb un mínim de 2.000 habitants, va ser una excusa per no fer-ho, ja que 
l’expedient es va iniciar bastant abans que sortís la llei.  
 
El Consell del Poble 
Fugarolas va participar al Consell del Poble des de l’inici. Opina que la creació del Consell el 2004 
va ser rebuda amb certa esperança, venien de l’intent de segregació que havia estat tombat, la 
figura del regidor de la Batllòria havia desaparegut, i es van agafar a aquest nou òrgan que era el 
Consell: aparentment representava un pas endavant.  
 
Explica que van passar molt de temps debatent què havia de ser el Consell i com havia de 
funcionar, i amb tant de debat sobre qüestions menors van perdre de vista el més important i pel 
qual havien lluitat durant tants anys: la segregació de la Batllòria. Però en aquell moment no van 
saber fer-ho millor, el Consell era l’única cosa que els oferien i a la qual es podien agafar. Afirma 
que el fet que el Consell no tingués un pressupost per gestionar el convertia en un simple òrgan 
on abocar-hi inquietuds, suggeriments i queixes. I és el que feien, assistien al Consell per debatre, 
discutir-se i queixar-se. En definitiva, que el Consell va servir de passatemps mentre que la política 
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s’anava fent des de l’Ajuntament, i va tenir una funció desmobilitzadora. 
 
El 2017, Fugarolas, sense formar part ja del Consell, hi va enviar una proposta: aquell any es 
commemoraven els 90 anys de l’annexió de la Batllòria a Sant Celoni (1927), i va proposar que se 
celebrés algun acte. La presidenta del Consell va dir que ho passaria als membres, però no ha 
tingut més notícies sobre la proposta. 
 
El present i el futur de la Batllòria 
Després de veure com l’intent de segregació del municipi no va tenir èxit i quin ha estat el 
funcionament del Consell del Poble, Fugarolas opina que el més sensat seria que des de Sant 
Celoni es tractés la Batllòria com un barri amb una realitat singular (separat del nucli, amb una 
història pròpia...) i es prioritzessin polítiques eficients per desenvolupar el dia a dia del poble, 
perquè sigui un bon lloc on viure. El fet que en els anys d’expansió immobiliària la població de la 
Batllòria s’hagi doblat, ha generat una sèrie de reptes que cal abordar amb polítiques socials que 
serveixin per treballar la cohesió. 
 
Considera que, ara mateix, constituir-hi una Entitat Municipal Descentralitzada no seria cap 
solució, no hi veu ni una demanda explícita ni una massa crítica suficient per portar-la a terme. Si 
no es va fer anys enrere, quan hi havia molta empenta, ara ho veu molt complicat. Diu que es va 
deixar escapar l’oportunitat de rescabalar un deute històric llargament reivindicat.   
 

8.2 EL CONSELL DE POBLE: ORIGEN I FUNCIONAMENT.  
Després del periple que va fer l’expedient de segregació des que es va iniciar, el 1991, fins que la 
Generalitat el va arxivar, el 2003, l’Ajuntament de Sant Celoni va treballar la forma de donar 
resposta a la voluntat de segregació de la Batllòria. Al Ple del març del 2003, el grup municipal d’ERC 
va presentar una moció en què demanava que s’hi creés una Entitat Municipal Descentralitzada 
(EMD), donades les circumstàncies geogràfiques, històriques i socials singulars d’aquesta població. 
La moció va ser aprovada per tots els grups municipals i es va acordar iniciar-ne els tràmits. El gener 
de 2004, el grup municipal del PSC indicava: “En aquest mandat farem realitat per a La Batllòria la 
constitució del Consell de Poble de La Batllòria, com a pas previ per a la constitució de l’EMD”. La 
presidenta del Consell (CiU) en el Plenari del 2011 va reconèixer que aquest és l’objectiu inicial del 
Consell de Poble. 

El setembre del mateix 2003 es va engegar un procés participatiu per crear un Consell del Poble per 
a la Batllòria. El Ple del maig del 2004 en va aprovar el reglament orgànic, i es va repetir que es 
tractava de l’inici del camí que havia de concloure en una EMD.  

Reglament orgànic del Consell del Poble de la Batllòria 
Art. Primer:  Constitució, objecte i naturalesa jurídica 
 
1. “El Consell de Poble de La Batllòria, com a òrgan de participació territorial 
per a avançar vers l’Entitat Municipal Descentralitzada – EMD, es constitueix 
(...) així com per a gestionar aquells serveis i àmbits competencials que li 
delegui el Ple de l’Ajuntament, fent així possible una major coresponsabilitat 
dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de La Batllòria” 

 

Finalment, el 3 d’octubre del 2004 es va constituir el Consell del Poble, l’òrgan de representació 
ciutadana que té l’objectiu de “promoure i canalitzar la reflexió conjunta” entre les entitats i els 
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veïns sobre temes que els afecten directament. Dolors Lechuga en va ser la primera presidenta, en 
ser la representant de la llista més votada a la Batllòria (CiU).  

Composició del Consell del Poble  
El Consell del Poble de la Batllòria té quatre òrgans: el Consell Plenari, la Presidència, la Comissió 
Permanent i les comissions de debat. Aquests quatre òrgans es ratifiquen després de cada 
convocatòria electoral municipal, així com les persones a títol individual i les entitats que hi 
participen. Els representants dels partits polítics només assisteixen als Consells Plenaris.  

El Plenari es convoca quatre cops l’any i és l’espai de diàleg i debat entre l’Ajuntament i la 
ciutadania. No obstant això, els Plenaris indicats no sempre s’han celebrat i, fins i tot, en els anys 
2010 i 2015, no se’n va fer cap. Cal recordar que la potestat de convocar els plenaris recau en la 
Presidència del Consell, que ostenta el regidor o regidora del partit més votat a la Batllòria i que 
nomena l’Ajuntament.  

 
Un moment de la inauguració del nou local de la Unió Batllorienca el 2013. Hi veiem l’aleshores 

presidenta del Consell de Poble, Dolors Lechuga, al darrera l’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño. 
 

El compromís polític i comunitari del Consell del Poble 
Tot sembla indicar que l’acció de participació ciutadana que ha de comportar un Consell 
(presentació de propostes ciutadanes consensuades a partir de les comissions i recepció i debat per 
part de l’equip de govern municipal) s’ha anat desvirtuant al llarg dels anys de funcionament del 
Consell. Així les aportacions ciutadanes que reflecteixen les actes dels plenaris es poden considerar, 
en molts casos, com opinions personals de les persones assistents, tot i que aquestes opinions es 
poden ajustar a la percepció de molta gent. 

No s’ha d’oblidar, tanmateix, que per pertànyer al Consell cal haver-s’hi inscrit com a voluntari/a i 
aquest fet ja comporta un exercici de compromís de les persones participants amb la Batllòria. 

D’altra banda, on hi ha més dubtes és respecte a la voluntat dels representants polítics municipals, 
pel que fa a la funció que l’Administració ha de desenvolupar en tot Consell. En el cas concret de la 
Batllòria, sembla detectar-se un desajustament entre la voluntat manifestada pels diferents partits i 
l’actuació d’aquests mateixos al llarg dels anys de funcionament del Consell, en què la inèrcia s’ha 
imposat a l’acció política planificada i consensuada. Tant és així que, en el Ple de 22 de desembre de 
2012, l’alcalde va manifestar desconèixer l’acció del president del Consell respecte de les converses 
que mantingudes amb representants de la urbanització Royal Park, per a la recepció d’aquesta 
urbanització per part de l’Ajuntament.   
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Les propostes de la ciutadania al Consell del Poble 
El 19 de març de 2009, en el Plenari es va presentar i llegir un manifest sobre el futur de l’espai de 
les Ferreries, signat per: col·lectiu Salvem les Ferreries, la plataforma Un poble per a viure-hi, la 
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, el Casal Popular Quico Sabaté, la Colla de Diables 
de Sant Celoni i la Colla Bastonera Quico Sabaté. Es tracta del primer cop que el Consell fa una funció 
semblant a la d’una audiència pública, atès que hi havia representants dels diferents grups polítics 
amb representació a l’Ajuntament, i d’una proposta consensuada entre diferents entitats i col·lectius 
ciutadans. 

El debat polític no ha estat una constant en les sessions del Consell, més enllà de la demanda de 
l’EMD i d’una queixa l’any 2012 sobre la politització partidista des de la presidència del Consell. Les 
aportacions des de la ciutadania en els Plenaris del Consell han estat més en forma de queixes i 
demandes que de propostes concretes amb compromís de col·laboració. 

Hi ha dos aspectes que cal esmentar: 

− La reiteració de temes que triguen a resoldre’s (camp de futbol, més presència policial, estat 
de l’antiga fàbrica Roca Umbert) que es recullen en diferents actes, i també i potser com a 
conseqüència d’això. 

− La demanda de més presència de regidors/es municipals als Plenaris. Aquesta sol·licitud 
sembla posar en dubte la funció de delegació que desenvolupa el Consell a través de la 
Presidència i es demana una interacció més directa entre la ciutadania i els polítics amb 
capacitat de decisió. 

En definitiva, tot sembla indicar que el Consell de poble de la Batllòria és més una oficina municipal 
descentralitzada per a la recepció de queixes, que un espai d’exercici de compromís de la ciutadania 
del debat de propostes i pel consens entre l’àmbit polític i el ciutadà.   

8.3 ÉS POSSIBLE MÉS AUTONOMIA A LA BATLLÒRIA? 
El 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar un estudi de la consultora Azertia Consulting 
Socintec sobre les diferents possibilitats d’atorgar més autonomia a la Batllòria. Aquest estudi 
repassava tres possibilitats: a) el Consell del Poble com el que és vigent des del 2004, b) l’Entitat 
Municipal Descentralitzada (EMD) i c) la segregació (inviable en aquell moment si no hi havia un 
mínim de 2.000 habitants. Ara el mínim són 5.000).  

Una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD)? 
D’aquestes tres possibilitats només és possible estudiar i tirar endavant la segona, l’EMD. Les EMD 
són un tipus d’unitat territorial inferior al municipi, és a dir, un govern local per sota d’un municipi, 
una autonomia a l’interior d’un municipi. Perquè es constitueixi una EMD cal l’aprovació definitiva 
del govern de la Generalitat i cal complir tres requisits: a) que l’EMD no comporti pèrdua de qualitat 
en la prestació dels serveis generals del municipi; b) que compti amb recursos suficients per complir 
les seves atribucions, i c) que s’han de donar circumstàncies geogràfiques, històriques, socials, 
econòmiques i administratives que ho requereixin. 

Les competències mínimes que gestiona una EMD són: a) vigilància de béns d’ús públic i comunitari; 
b) conservació i administració del patrimoni; c) enllumenat públic i neteja viària; d) execució d’obres 
i prestació de serveis de competència municipal d’interès exclusiu de l’EMD; e) trànsit; f) conservació 
i manteniment del’espai públic, i g) cultura i esports. 
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L’Informatiu municipal del setembre del 2006, a la notícia sobre l’estudi que s’engegava sobre 
l’autonomia de la Batllòria, s’hi afirmava que s’obriria un procés participatiu per decidir quina és la 
millor forma d’organitzar la població. Per ara, a banda de l’enquesta que es va engegar des del 
Consell del Poble el 17 de maig del 2012, i els resultats de la qual es van tenir el gener del 2013, no hi 
ha hagut cap consulta més.  

El desembre del 2013 el Consell del Poble va acordar demanar al secretari de l’Ajuntament un pla de 
viabilitat per crear una EMD a la Batllòria. Però no hi va haver cap més notícia d’això. 

L’enquesta del Consell del Poble als batlloriencs (2012) 
Font: Florentí Ruiz, membre del Consell del Poble el 2012. 
 
El Consell del Poble va decidir elaborar una enquesta per conèixer l’opinió dels batlloriencs sobre 
diferents aspectes. Se’n van fer entre 100 i 150 que es van repartir per les bústies i en mà. 
S’havien de retornar a un lloc fixat. Van rebre 58 respostes.  
 
1. Creus que La Batllòria s’hauria de constituir en Entitat Municipal Descentralitzada?  
Sí 84,5% No 15% 
 
2. En què creus que hauria d’invertir la Batllòria el proper any?  
Cementiri 5% - Camp de futbol 5% - Consultori mèdic 53,5% - Altres 36% 
*Les persones que han marcat la casella “Altres” han suggerit: un poliesportiu, espais lúdics per al 
jovent, parcs infantils, una escola bressol, manteniment dels marges de la Tordera, una àrea 
comercial i una farmàcia. 
 
3. Creiem que la participació dels batlloriencs i batllorienques pot anar més enllà de la que ha 
estat en els darrers anys. Marca quina disponibilitat tindries per fer aportacions i desenvolupar 
activitats. 
Cap 29,3% Poca 29,3% Força 34,5% Molta 6,9% 
 
4. Creus que hi ha mancances quant a serveis i equipaments?  
No 20,69% Sí 79,31% 
*Les mancances que més s’esmenten és la seguretat (més presència policial) i el transport públic. 
També s’ha fet esment a la neteja viària i al servei mèdic. 
 
5. Utilitzes l’ordinador?  
Mai 29,31% Ocasionalment 18,97% Habitualment 51,72% 
 
6. T’agradaria que la Batllòria tingués una página web pròpia?  
Sí 67,24% No 1,72% Indiferent 31,03% 
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8.4 RESULTATS ELECTORALS 

8.4.1 Eleccions municipals (1983 – 2015) 
 

 PSC CiU AP-PDP-UL Independents PSUC Total 
1983 98 44 24 66 11 243 
 

 

 PSC CiU ERC IC ILB PDP AP Total 
1987 19 14 0 0 242 4 27 306 

Sant Celoni Cens: 9.062  / A partits 6.810 / Vàlids: 6.707 / Nuls: 46 / Blancs: 57 / Participació: 73,9% 

 
 

 PSC CiU ERC IC CDS PP Total 
1991 215 56 2 0 1 14 288 

Sant Celoni Cens: 9.604  / A partits 6.359 / Vàlids: 6.208 / Nuls: 35 / Blancs: 116 / Participació: 66,2% 
 

 

 PSC CiU ERC IC-Els Verds PP Total 
1995 170 56 14 6 24 270 

Sant Celoni Cens: 10.206 / A partits: 7.092 / Vàlids: 6.969 / Nuls: 23 / Blancs: 100 / Participació: 68,20%  
 

 

 PSC CiU ERC IC-V PP BL Total 
1999 129 109 9 10 7 5 269 
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Sant Celoni Cens: 10.541 / A partits: 6.669 / Vàlids: 6.622 / Nuls: 47 / Participació: 63,27% / Abstenció: 36,73% 
 

 

 PSC-PM CiU ERC-AM ICV-EA-EP PP Blanc Total 
2003 67 207 29 19 10 0 332 

Sant Celoni Cens: 10.850 / A partits: 7.669 / Vàlids: 7.652 / Nuls: 17 / Participació: 70,68% / Abstenció: 29,32% 

 

 
 PSC CiU ERC ICV CUP PP Blanc Total 
2007 175 156 32 14 18 4 0 399 

Sant Celoni Cens: 11.865 / A partits: 7.661 / Vàlids: 7.638 / Nuls: 23 / Participació: 64,57% / Abstenció: 35,43% 
 

 

 PSC CiU ERC ICV CUP PP Blanc Nul 
2011 92 208 15 43 24 18 10 7 

La Batllòria Cens: 813 / A partits: 400 / Vàlids: 410 / Participació: 417 / Abstenció: 396 
Sant Celoni Cens: 12.212 / A partits: 7.011 / Vàlids: 7.227 / Participació: 7.326 (60%) / Abstenció: 4.886 (40%) 

 

 

 PSC CiU ERC ICV CUP PP Blanc Nul 
2015 88 171 61 46 55 18 4 10 

La Batllòria Cens: 904 / A partits: 439 / Vàlids: 443 / Participació: 453 / Abstenció: 451 
Sant Celoni Cens: 12.562 / A partits: 7.315 / Vàlids: 7.433 / Participació: 7.513 (59,8%) / Abstenció: 5.049 (40,2%)) 
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8.4.2 Referèndum 1-O 2017 
La Batllòria  

Sí 592  No 34 
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9 TEIXIT ASSOCIATIU I CULTURA POPULAR 

9.1 CULTURA 

Batcolla 
Es dediquen a muntar les festes de Sant Joan, Carnaval, Sant Jordi, 11 Setembre, cavalcada dels Reis, 
Caminada de la dona, xocolatades, castanyada, barra i karaoke per les festes majors, festes holly, 
etc. No volen subvencions, s’autogestionen. Són tres persones ara mateix però sempre reben molta 
ajuda d’altres entitats.  

Colla de Geganters i Grallers  
Després d’uns anys molt aturats (2013-2016), fa poc que s’han tornat a posar en marxa. Activen unes 
35 persones, entre adults i nens. Tenen sortides fixes a la Batllòria (Festa Major, activitats amb 
l’escola Montnegre) i a Sant Celoni (Festa Major). El calendari del 2018 ja el tenen ple de sortides. Els 
membres de la colla paguen 10 euros anuals per l’assegurança de l’Agrupació de Colles de Gegants 
de Catalunya. 

Responsables: Quim Pagès i Joan Bruguera. 

 

 
Plantada de gegants a la Festa Major de 2017 

 

Fem Festa 
Entitat nova que organitza les festes de Halloween, amb un passatge del terror que fa tres anys que 
munten (a l’últim hi han assistit 1.200 persones), i el Carnaval. Aquest any 2018 han assistit a la rua 
de Carnaval de Sant Celoni i Riells. Formada per cinc persones. Col·laboren amb altres entitats 
sempre que cal.  
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Patronat de la Vellesa  
Organitzen els balls del diumenge pels volts de la Festa Major i l’Homenatge a la Vellesa, que se 
celebra el diumenge posterior a la segona Pasqua. Abans l’Homenatge el feien a l’Estanc, però des 
de fa cinc anys es fa al menjador de l’escola, amb un càtering i ball. Es paga el dinar a la gent més 
gran i cada any es dona una placa commemorativa a un dels avis. Joan Ridorsa és el secretari. 

 

 
Les autoritats celonines a la festa dels avis a mitjans anys 60 

 

Penya Barcelonista la Batllòria Culé 
Fan la barra de la Festa Major d’estiu. A la d’hivern, una escudellada a can Bruguera i els guanys els 
destinen a la Marató de TV3. També queden per veure el Barça i instal·len pantalles gegants per 
veure partits importants. Tenen un equip de futbol 7, participen en diferents tornejos i patrocinen 
un equip de l’escoleta del CE la Batllòria. Organitzen desplaçaments al Camp Nou per assistir a finals. 
També són a l’organització de la cavalcada de Reis, el rei ros és el seu. Tenen uns 90 socis. 

Responsables: Oriol Rodulfo, Quim Torrent, Sendo Lechuga. 

9.2 ESPORT 

Club Esportiu la Batllòria 
Amb la inauguració del camp de futbol de gespa artificial l’1 de maig del 2018, i amb el projecte de 
coberta de la pista poliesportiva de l’escola Montnegre, el Club agafa un gran impuls. Tenen un 
projecte ambiciós tant esportiu com social i econòmic. Es considera una entitat vital, un “motor 
educatiu”, tenint en compte la realitat social de moltes famílies del poble, amb realitats 
socioeconòmiques complexes. La intenció és que s’hi puguin practicar altres esports a banda del 
futbol, per compensar la manca de recursos i activitats que hi ha actualment a la Batllòria. Tenen en 
ment treballar projectes inclusius amb entitats que atenen persones amb diversitat funcional i nens 
procedents de centres de menors. Fan un treball de valors a partir de xerrades amb els pares dels 
esportistes.  
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La temporada 2017-18 el primer equip del CE la Batllòria juga a 3a catalana. Hi ha dos equips 
femenins (futbol 11 i futbol 7), un equip d’infantil de futbol 11, un d’alevins, un de benjamins, un 
altre de prebenjamins i una escoleta de futbol 7. L’equip de veterans no competeix. 

Club Petanca la Batllòria 
Al costat del camp de futbol, s’acaben d’inaugurar cinc pistes de petanca. El club el formen unes 35-
40 persones actualment, que entrenen i competeixen. Són tot homes i la franja d’edat va dels 25 als 
70 anys. Cada soci paga 18 euros anuals per jugar a la lliga i estar federats. 

La Batllòria extrem 4x4  
Organitzen un trial 4x4 per la Festa Major d’estiu (l'any passat, més de 130 cotxes i molt de públic). 
També fan la calçotada popular al març (aquest any, 200 persones), el sopar de la Festa Major 
d'estiu (couen la carn i serveixen), la rebuda solidària de joguines per la Festa Major d’hivern i 
col·laboren amb la Batcolla en diferentes actes. Aquest any serà la 9a edició. 

Responsables: Quim Torrent i Jep Pascal 

El senglar ferit 
Entitat dedicada al ciclisme, l’excursionisme i l’escalada. No està activa ara mateix. 

9.3 EDUCACIÓ 
AMPA Escola Montnegre 

L’Ampa de l’escola Montnegre té entre 8 i 10 membres actius, la presidenta actual és Cristina 
Montoya. Els actes fixos que organitzen cada anys són els següents: 

− Castanyada: torren castanyes a l’escola. 
− Nadal: compren regals per al tió de l’escola. També munten el tió a la plaça de l’Església 

obert a tothom. 
− Reis: munten la cavalcada i els trons dels Reis per entregar les cartes. Cada Rei és d’una 

entitat, el blanc és el de l’Ampa. 
− Carnaval: fan una festa de disfresses i xocolatada al pati de l’escola i munten la rua del 

dissabte pels carrers del poble. Al vespre munten la barra de bar de la festa de Halloween 
que fa l’entitat Fem Festa. 

− Sant Jordi: fan xocolatada i paradetes amb roses a la plaça de la Vila. 
− Final de curs: munten una festa a la plaça de l’Església, amb una gimcana pel poble i un 

sopar de carmanyola a dins l’escola. 

 

9.4 POLÍTIC 

La Batllòria en acció 
Entitat de caire polític que va sorgir l’agost del 2017. Es van mobilitzar arran del referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. Per les eleccions del 21 de desembre de 2018 van organitzar un debat a la plaça 
de l’Església amb representants de diferents formacions polítiques. El 20 de maig de 2018 van 
formar part de l’organització de la jornada ‘Primavera Republicana’ que es va fer a Riells juntament 
amb els CDR de Riells i Gualba. 
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«El Club no només ofereix futbol, també difon els valors propis de 
l’esport entre els esportistes i les famílies» 

Conversa amb Oriol Comajoan 
Coordinador del Club Esportiu la Batllòria i conserge de l’escola Montnegre 

 
 

 

Què ha representat el nou camp per al Club? 

El camp de gespa ha estat un gran pas endavant, disposar d’instal·lacions millors significa poder 
oferir millors serveis i igualar-nos als altres clubs. Tenir gespa és ser com els altres, i això ha fet que 
diversos batlloriencs que jugaven a fora tornin a jugar aquí, creiem que la temporada que ve tindrem 
dos equips més, uns 30 esportistes més. La gespa també ha portat més públic.  

Quina quota paguen els esportistes? 

Ara mateix paguen uns 250 euros anuals, amb la fitxa federativa inclosa. L’equipament no hi està 
inclòs però no és obligatori comprar-lo, ho recomanem només. De fet als entrenament es poden 
veure esportistes del Club amb la samarreta del Barça o d’algun altre equip. Per als partits sí que hi 
ha samarretes disponibles. 

Creus que el Club pot millorar la cohesió social de la Batllòria?  

I tant, de fet el nostre objectiu com a Club és fer que la gent se’l senti seu. Treballem sempre que 
podem amb altres entitats, com la Penya Barcelonista o l’ampa de l’escola, per potenciar aquesta 
cohesió. També estem potenciant el futbol femení, no és fàcil, però ho intentem. I fem difusió de 
normes i valors entre els familiars i l’afició. 

Com gestioneu els casos conflictius? 

Hem tingut casos de problemes escolars que es traslladen al futbol. El que intentem sempre, i que 
els entrenadors també tenen molt clar, és que els problemes com el bullying cal treballar-los a partir 
de l’entorn de les criatures, no amb la víctima i l’agressor. El marc mental ha de ser més ampli, per 
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anar a buscar el problema. Un exemple és un cas conflictiu  que hem intentat transformar 
incentivant el nen perquè aprengui a fer d’entrenador.  

Potencieu el joc més que el resultat? 

Sí, de fet fins als 12 anys tots els esportistes reben una copa. A partir de la categoria infantil (13 
anys), tots reben una copa però donem tres premis especials: per al pitxitxi, per al més regular i per 
al més esportista. Potenciar la bona relació entre els companys és la feina més important que s’ha de 
fer. I hem comprovat que un equip petit pot fer grans coses, aquest any equips més grans han vingut 
a buscar jugadors nostres. 

El projecte del Club va més enllà del futbol? 

De fet és la nostra idea, que vagi més enllà. Tenim el projecte d’organitzar tallers extraescolars 
juntament amb l’empresa que els fa ara a l’escola, i tallers per a avis. Ara mateix organitzem el casal 
d’estiu, un de futbol i un de normal, i té moltes inscripcions. Fem descomptes a famílies amb 
problemes socioeconòmics. I tenim al cap un projecte inclusiu perquè persones amb diversitat 
funcional puguin disfrutar de l’esport. 

9.5 CULTURA POPULAR 

Carnestoltes 
Organitzada per l’entitat Fem Festa, aquest any 2018 han participat a la cercavila de Riells i Sant 
Celoni. 

 
Un moment de la rúa de Carnaval de 2016 (Joan Bruguera) 

 

Calçotada  
L’entitat La Batllòria extrem 4x4 organitza una calçotada popular a la primavera. 

Caminada de la Penya barcelonista 
A la primavera. Aquest any 2018 no s’ha fet. 
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8 març: Dia de la dona treballadora 
Es fa el Sopar de les dones organitzat per les dones que fan manualitats. També es fa la Caminada de 
la dona organitzada per la Batcolla. 

Homenatge a la Vellesa  
Se celebra el cap de setmana posterior a la segona Pasqua, a finals de maig o principis de juny. 
L’organitza el Patronat de la Vellesa (vegeu Teixit Social). 

 
La Unió Batllorienca a vessar de públic a la festa dels vells (Joan Bruguera) 

 

Exposició de manualitats  
Es fa al juny a la Unió Batllorienca i es tracta dels treballs manuals que han fet el Grup de Dones. 

Revetlla de Sant Joan  
L’organitza la Batcolla a la plaça de l’Església. 

Holly colors 
Aquesta festa dels colors d’origen indi se celebra el 14 de juliol a les pistes poliesportives de l’escola. 

Festa Major d’estiu 
Se celebra el quart cap de setmana d’agost. 

Castanyada  
Es torren castanyes a la plaça de l’Església i l’entitat Fem Festa organitza el túnel del terror. 

Festa Major d’hivern  
Coincideix amb la festivitat de l’Esperança, patrona de la Batllòria, el 18 desembre. 

 

 

«Tenim un poble més ventilat però més anònim» 

Conversa amb Joan Bruguera 
Impulsor de la Colla de Geganters de la Batllòria  
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Joan, poca gent pot tenir un gegantó amb la imatge pròpia... 
Ja ho pot ben dir! En Brugui! Va ser una sorpresa que em va fer la colla de geganters i grallers quan 
vam celebrar els 10 anys, l'any 2000. 

 

Però això vol dir que ets un personatge popular, oi? 
Això sobretot vol dir que tinc amics que m'aprecien. I l'apreci és mutu, eh? Només em sap greu que 
l'edat passa factura i ara, des que em vaig herniar, no els puc acompanyar. 

 

Què ha representat per a tu la colla gegantera? 
Molt. Hem fet coses fantàstiques! Ara hi ha molts nous batlloriencs que hi col·laboren, ajuda a la 
integració. 

 

De què et ve el coneixement que tens del poble? 
De sempre m'han interessat les coses del poble. A part, he tingut l’oportunitat de conèixer-lo bé, 
perquè vaig ser-ne trenta cinc anys escombriaire. 

 
Déu n'hi do! 
Quan vaig començar treballava a Inacsa, vaig agafar la feina de les escombraries perquè va plegar el 
meu pare. Ho compaginava amb la fàbrica, però finalment vaig haver de plegar perquè amb els torns 
no lligava. Aleshores vaig entrar a treballar a la Roca Umbert. 

 
Les escombraries, ho feies tot sol? 
Primer amb el meu germà. Després tot sol: neteja del poble al matí i escombraries a la tarda. Quinze 
contenidors! I tot manual. 

 
Per què ho vas deixar? 
Jo em presentava a les subhastes, però va arribar un moment que no hi podia competir. Aleshores es 
va presentar l'oportunitat de fer de conserge a l'escola: hi he estat tretze anys. Fins que em vaig 
jubilar.  
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Ara ho entenc: totes feines de tractar i conèixer molta gent! També fas de sagristà? 
Bé, això és de més a més. Fa tres o quatre anys, amb mossèn Agustí. 

 
Què en diries de la Batllòria d'ara? 
Ha canviat molt. Hi ha molta gent. Hi ha el perill que es converteixi en ciutat dormitori, esperem que 
no. Jo trobo a faltar el caliu d'abans. Sí que el poble s'ha ventilat, perquè potser era un pel tancat, 
però no hi ha aquell ambient popular que ens feia anar tots a la una. No ens coneixem tant, és més 
anònim. 

 

 

 

 
Les caramelles cap al 1959 
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Vermut popular a la Festa Major d’Hivern de 2011 

 

Nadal i Reis 
L’Ampa de l’escola Montnegre organitza el tió popular a la plaça de l’Església. I diferents entitats 
com la Penya barcelonista i l’Ampa organitzen la cavalcada de Reis. 

Cap d’Any  
Se celebra una festa popular de Cap d’Any a l’escola. Aquest any 2018 ha sigut la Colla Gegantera la 
Batllòria la que l’ha organitzat amb un karaoke. 

 




