
  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 1 

ÍNDEX 

 

A- MEMÒRIA 

0. INTRODUCCIÓ 

0.1. Agents 
 
0.2. Consideracions prèvies 
 
0.3. Antecedents 
 
0.4. Objectiu del Pla Director 
 
0.5. Legislació específica 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL MONUMENT 

1.1. Dades bàsiques 
 
1.2. Situació i emplaçament 
 

1.2.1. El municipi 
1.2.2. El nucli urbà 
1.2.3. L’emplaçament 
 

1.3. Propietat 
 
1.4. Situació urbanística 
 
1.5. Grau de protecció 
 
1.6. Dades històriques, documentals, constructives i tipològiques 
 

1.6.1. Antecedents 
1.6.2. Historiografia de Sant Pere de Vilamajor. Estat de la qüestió 
1.6.3.  La vil.la major, el palau dels comtes de Barcelona, el castell i la sagrera de Vilamajor 
1.6.4. Els orígens de l'església, del campanar i de la “força” de Vilamajor  
1.6.5. Dades històriques i constructives del campanar 
1.6.6. Dades tipològiques 
 

1.7. Anàlisi material  
 

1.7.1. Descripció general 
1.7.2. Estudi geomètric-formal 
1.7.3. Resum quantitatiu 
1.7.4. Estudi físic-constructiu   

Sistema constructiu 
Estructures 
Tancaments (tancaments verticals i tancaments practicables) 
Materials d’acabat 
Instal·lacions 

1.7.5. Aproximació a l’anàlisi de paraments 
1.7.6. Deficiències i/o lesions 

Inestabilitat i risc de despreniment 
Deficiències i danys estructurals generals 
Degradació d’elements constructius 
Eflorescències i material biòtic 
Oxidació d’elements metàl·lics 
Acumulació de brutícia  
Instal·lacions obsoletes 
Manteniment 
Resum de danys i desperfectes més importants 
 

1.8. Anàlisi sociològica 
 

1.8.1. Estudi dels usos  
Deficiències davant els nous requeriments d’ús 

1.8.2. Estudi de la gestió 
1.8.3. Estudi de les relacions significatives 

 

2. PROPOSTA DEL PLA DIRECTOR 

2.1. Aspectes generals 
Objectius i criteris 
Pla d’usos 
Descripció general de la proposta 

 
2.2.  Resum quantitatiu proposta 
 
 
3. PLA D’ETAPES 

3.1. Cronograma dels treballs 
 

B- PLÀNOLS 

0.   Plànols cartogràfics 
 

0.1. Plànol de situació. E:1/10.000 
0.2. Plànol d’emplaçament i cadastre. E:1/200 

 
1.  Plànols d’estat actual 
 

1.1. Plantes accés (nivell 100.33) i primera (nivell 107.34). E:1/50 
1.2. Plantes primera (nivell 112.56) i segona (nivell 114.10). E:1/50 
1.3. Plantes tercera (nivell 117.00) i coberta (nivell 123.25). E:1/50 
1.4. Alçat Nord. E:1/100 
1.5. Alçat Sud. E:1/100 
1.6. Alçat Est. E:1/100 
1.7. Alçat Oest. E:1/100 
1.8. Seccions A-A’ i B-B’. E:1/100 
1.9. Seccions C-C’ i D-D’. E:1/100 
 

 



  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 2 

2.   Plànols d’estudi de patologies 
 
2.1. Plantes accés (nivell 100.33) i primera (nivell 107.34). E:1/50 
2.2. Plantes primera (nivell 112.56) i segona (nivell 114.10). E:1/50 
2.3. Plantes tercera (nivell 117.00) i coberta (nivell 123.25). E:1/50 
2.4. Alçats Nord i Sud. E:1/100 
2.5. Alçats Est i Oest. E:1/100 
2.6. Seccions A-A’ i B-B’. E:1/100 
2.7. Seccions C-C’ i D-D’. E:1/100 

 
3.   Plànols de proposta 

 
3.1. Plantes accés (nivell 100.43) i primera (nivell 107.34). E:1/50 
3.2. Plantes primera (nivell 112.56) i segona (nivell 114.10). E:1/50 
3.3. Plantes tercera (nivell 117.00) i coberta (nivell segons arqueològic). E:1/50 
3.4. Alçats Nord i Sud. E:1/100 
3.5. Alçats Est i Oest. E:1/100 
3.6. Seccions A-A’ i B-B’. E:1/100 
3.7. Seccions C-C’ i D-D’. E:1/100 

 

C- DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

ANNEXOS 

1.   Documentació fotogràfica 
 
2.   Plànols històrics 
 
3.   Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona 
 
4.   Conveni Bisbat de Terrassa-Ajuntament 
 
5.   Proposta d’actuació a la Torre Roja de l’Ajuntament a l’SPAL 
 
6.   Fitxa CTE-DB-SUA. Instal·lació de protecció al llamp 



  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 3 

A.- MEMÒRIA 

0.- Introducció 

0.1.- Agents 
Promotor 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (en endavant SPAL) de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona 
 
Equip redactor i direcció general 
Olga Correa Sala, arquitecta 
 
Estudi històric i documental 
Raquel Lacuesta, doctora en historia de l’art i Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Catalogació i 
Difusió (en endavant STICD) de l’SPAL i David Galí, historiador de l’STICD de l’SPAL 
 
Aixecament topogràfic 
José Ignacio Rodríguez, enginyer tècnic en topografia 
 
Aixecament de plànols i reportatge fotogràfic  
Olga Correa Sala, arquitecta 
 
Memòria i documentació gràfica 
Olga Correa Sala, arquitecta 
 
Etapes, fases i pressupost 
Olga Correa Sala, arquitecta 
 
Agraïments 
Antoni Barcons, arquitecte i Cap de la Secció Tècnica de Projectes, Obres i Manteniment (en endavant 
STPOM) de l’SPAL 
José Luis Sanz, arquitecte de la STPOM de l’SPAL 
Raquel Lacuesta, doctora en historia de l’art i Cap de l’STICD de l’SPAL 
David Galí, historiador de l’STICD de l’SPAL 
Sebastià Pujol, arquitecte tècnic municipal 
Higini Herrero, tècnic historiador local  
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 

0.2.- Consideracions prèvies 
Al juny de 2012, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) va adreçar una carta a modus 
d’informe proposta a l’SPAL de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per tal de 
sol·licitar suport i assessorament en la restauració de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, i més 
concretament, pel manteniment de l’ús del seu campanar i permetre visites guiades restringides. 
(S’adjunta a l’apartat Annexos) 
 
Arran d’aquesta petició, i altres, de l’Ajuntament sobre establir una col·laboració tècnica i econòmica en 
el desenvolupament d’unes bases d’intervenció i fases d’actuació, l’SPAL, com a promotor, encarrega 
la redacció del Pla Director de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor a l’arquitecte Olga Correa Sala. 
 
L’acord que dóna origen a l’expedient és la resolució 9068/13 del decret dictat per el Vicepresident 3r i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en data 25 
d’octubre de 2013, on s’ha realitzat l’encàrrec amb número d’expedient 2013/0007530 a la Sra. Olga 

Correa Sala, arquitecta, amb DNI 43798986V, per a la “Redacció del Pla Director de la Torre Roja de 
Sant Pere de Vilamajor”. Vallès Oriental. Barcelona. 
 
El 30 d’octubre de 2013, es va realitzar una primera visita d’inspecció a l’Església i la Torre Roja de 
Sant Pere de Vilamajor per part de l’arquitecte, José Luis Sanz, de l’STPOM de l’SPAL, la doctora en 
historia de l’art, Raquel Lacuesta, Cap de l’STICD  de l’SPAL, l’historiador de l’STICD de l’SPAL, David 
Galí, i com a arquitecta contractada per l'SPAL, Olga Correa, acompanyats per l’Higini Herrero, com a 
tècnic historiador local, i Sebastià Pujol, com a arquitecte tècnic municipal. 
 

0.3.- Antecedents 
A continuació, s’elabora una relació per ordre cronològic dels escrits, estudis, projectes o treballs que 
s’han dut a terme i tenen incidència en el treball. 
 
Aixecament de plànols històrics (aproximadament 1980).  
Anomenats “Iglesia (1640) y Torre (s. XI)”, contenen: emplaçament, plantes, alçats i secció de 
l’Església i la Torre, i executats per: Guillermo Esteban García, Adolfo Fernández Fernández i Jorge 
Franco Lambrina. Són arxius del Fons Documental Gràfic de l’SPAL. (S’adjunten a l’apartat Annexos) 
 
Projecte d’obres de conservació del campanar de Sant Pere de Vilamajor (març 2008).  
Redactat pels Serveis Tècnics Municipals. El projecte consta de: reparació d’esquerdes existents a la 
part alta del campanar produïdes per les arrels de vegetació (com a actuació urgent), neteja dels 
paraments exteriors i interiors de la torre, instal·lació de dispositius anticoloms, i condicionament de 
l’espai interior amb finalitat museística. Es considera que el projecte es pot desenvolupar en dues 
fases, la primera contemplaria els tres primers apartats i la segona l’últim. 
 
Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona en relació amb el projecte d’obres 
de conservació del campanar de la Torre Roja (abril 2008). 
Promogut per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, i redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 
(S’adjunta a l’apartat Annexos) 
 
Escrit a modus d’informe-petició de la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor adreçat a l’SPAL per tal de sol·licitar suport i assessorament per a la restauració de 
la Torre Roja, i més concretament, pel manteniment de l’ús del seu campanar i permetre visites guiades 
restringides. (juny 2012). 
En aquest es destacaven una sèrie de patologies i danys, com són: brutícia general a les plantes, amb 
dipòsits d’excrements d’aus; desaigües embossats en coberta; possible inestabilitat de la volta 
rebaixada de la pl. arcs; millorar les instal·lacions (elèctrica, il·luminació, toc de campanes,...); encaix 
dels tascons dels tirants de les campanes; inestabilitat dels merlets del coronament; i vegetació i 
pedres en mal estat en les façanes. (S’adjunta a l’apartat Annexos) 
 
Estudi històric i constructiu sobre l’Església i el campanar, o Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor 
(Vallès Oriental) (gener 2014)  
Document redactat per: Raquel Lacuesta, doctora en historia de l’art i Cap de l’STICD de l’SPAL i David 
Galí, historiador de l’STICD de l’SPAL 
 

0.4.- Objectiu del Pla Director 
Dins del mètode de treball establert a l’SPAL, el document conegut com a “Pla Director” té com a 
objectiu principal donar les primeres dades i criteris objectius per tal de valorar la viabilitat d’una 
actuació proposada, tant des dels seus aspectes tècnics i econòmics com des de tot tipus de 
consideracions de caràcter més genèric. 
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Seguint aquest criteri, el present Pla Director de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor analitza els 
aspectes històrics, arquitectònics, artístics i socials de la torre i dels seus elements d’especial interès; 
realitza un aixecament planimètric fidel; avalua l’estat de conservació en què es troba, els danys que 
pateix i les seves possibles causes; estableix un ordre de prioritat segons la urgència de les actuacions 
(fases) i finalment, elabora una proposta de les actuació necessària per tal de recuperar la seva 
funcionalitat, per tal de posar en valor les seves característiques arquitectòniques i artístiques i afavorir 
el gaudi públic restringit i manteniment municipal del monument. 
 
La voluntat de l’encàrrec de la redacció del present Pla Director, és de disposar d’un document que 
prescrigui i valori els estudis, projectes i obres que caldria dur a terme en el marc del procés de 
restauració, tant pel coneixement del monument com per a les obres necessàries per poder fer-lo 
visitable. 
 

0.5.- Legislació específica 
Les propostes del Pla Director s’adiran a la legislació vigent, i de manera especial a: 
• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
• Decret 78/2002, de 05 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic 
de Catalunya. 
 

1.- Descripció del monument 

1.1.- Dades bàsiques 
Comarca 
Vallès Oriental 
 
Municipi 
Sant Pere de Vilamajor 
 
Localització 
En el casc antic de Sant Pere de Vilamajor, al sud-est del temple parroquial, fregant la seva façana de 
migdia.  
 
Denominació 
Torre Roja o Campanar de Sant Pere de Vilamajor, també conegut com La Força. 
 
Època 
Data de l’inici del tercer quart del s. XI. Reformada des del s. XVII al XX. 
 
Estil 
Romànic llombard 

 
Autor 
Desconegut 
 
Propietat 
Parròquia de Sant Pere de Vilamajor (Bisbat de Terrassa). Actualment, hi ha una cessió d’ús per part 
del Bisbat a l’Ajuntament per un període prorrogable, des del 2010 fins el 2030. 
 
Tipologia 
Torre campanar de planta quadrada i exempta 
 

 
Ús històric 
Religiós, civil i militar 
 
Ús actual 
Religiós i civil 
 
Classificació i qualificació urbanística 
Sòl urbà. Clau 11- Conservació (Església i Torre), Espai lliure de conservació (Plaça) 
 
Declaració monumental 
Està declarat com a Bé Cultural de Interès Nacional en categoria de Monument Històric amb número de 
registre: BCIN-MH-1530. BIC-R-I-51-5674, per la disposició addicional 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, on es declaren d’Interès Nacional els castells de Catalunya pel 
Decret del 22/04/1949. BOE 05/05/1949. 
 

1.2.- Situació i emplaçament 

1.2.1- El municipi 
El terme municipal de Vilamajor era un dels més extensos de la comarca a l'edat mitjana, d'aquí el seu 
nom. El 1599, s'independitzà la vila de Cardedeu retallant així la seva superfície. Al segle XIX, 
s'independitzà el poble de Sant Antoni de Vilamajor (antigament conegut com a Vilanova de Vilamajor) 
juntament amb la parròquia de Sant Julià d'Alfou. Actualment, està composta per dues parròquies: Sant 
Pere de Vilamajor i Santa Susanna de Vilamajor. 
 
Sant Pere de Vilamajor està situat a la comarca del Vallès Oriental, dins de l’àmbit metropolità de 
Barcelona, dista uns 50 Km de Barcelona i uns 20 Km de Granollers. Abasta una superfície de 34,74 
Km2, l’altitud va dels 250 m als 1272 m. Té una població de 4.293 habitants i una densitat de 123,36 
habitants/Km2, segons cens de l’any 2013.  
Limita al sud amb Sant Antoni de Vilamajor, a l´est amb Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera i Fogars de Montclús, al nord amb Montseny, i a l´oest amb Tagamanent, Cànoves i 
Samalús i Cardedeu. 
Més de la meitat nord del terme forma part del Parc Natural del Montseny, concretament es localitza als 
vessants meridionals del massís del Montseny. El municipi es situa entre dues àrees muntanyenques, 
el massís del Montseny i la serralada Litoral, on s’hi troba el Corredor. Es troba situat en els cursos 
superiors dels rius Congost i la Tordera. L’eix fluvial principal és la riera de Vilamajor. 
La principal via de comunicació és un ramal de la carretera BP-5107, que va de Llinars del Vallès a 
Sant Llorenç Savall, passa per Sant Antoni de Vilamajor i d’allà dóna accés als diversos nuclis habitats 
que conformen el municipi. 
Des del nucli urbà de Sant Antoni de Vilamajor, just davant de l'Ajuntament, neix la carretera local BP-
5109 que porta en 1'5 Km a Sant Pere de Vilamajor. És fi de carretera. 
El municipi és travessat pel sender de petit recorregut de 18 Km anomenat Sender del Pi Novell  PR-C 
139  que uneix el municipi amb el Pla de la Calma connectant els senders de gran recorregut: GR 97 i 
GR 5. 
No té cap estació ferroviària, tot i que les més properes són l'Estació de Llinars del Vallès i la de 
Palautordera. 
 
El terme municipal està format actualment per 7 veïnats: el de Santa Susanna, el de Canyes, el del Sot 
de l'Om, el del Pla, el dels Boscassos i Vallserena, el de les Brugueres i el del Bruguer. La població de 
Sant Pere de Vilamajor és dispersa i es concentra en diversos barris, nuclis i urbanitzacions. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cardedeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Juli%C3%A0_d%27Alfou
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Susanna_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fogars_de_Montcl%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montseny
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tagamanent
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0noves_i_Samal%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0noves_i_Samal%C3%BAs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cardedeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llinars_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7_Savall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Antoni_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_de_petit_recorregut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_del_Pi_Novell
http://ca.wikipedia.org/wiki/PR-C_139
http://ca.wikipedia.org/wiki/PR-C_139
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_la_Calma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_de_gran_recorregut
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=GR_97&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/GR_5
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Llinars_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Palautordera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Susanna_de_Vilamajor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Boscassos_i_Vallserena
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Plànol de Situació. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
 

 
Plànol Terme municipal. Font: POUM Sant Pere de Vilamajor 
 
 

1.2.2- El nucli urbà 

Sant Pere de Vilamajor històricament estava format per un nucli urbà de reduïdes dimensions envoltat 
per terrenys de conreu. Aquesta tipologia, ens deixa l’herència de cases de poble en el nucli i de 
masies repartides pel territori. A més, a Sant Pere se li atorga un valor afegit, el “nucli de la Força”, des 
del segle XV fins a inicis del XVII hi ha notícies que la citen amb aquest nom, tot i tractant-se de la 
mateixa sagrera. Estava presidida per l'església, poblada per cases (esmentades el 1488 i el 1491) 
amb una placeta (1491), i envoltada de muralles i valls, amb almenys un portal.1 

L’Església i Torre-Campanar ocupen el sector antic del poble, conegut com la “Força”, en part aïllat per 
la riera, fins on arriba la carretera o brancal d’uns 2 Km que s’inicia a Sant Antoni de Vilamajor, a la 
carretera de Llinars a Sant Llorenç Savall, i mor a Sant Pere de Vilamajor 

Les zones amb més intervenció de l’esser humà es troben en el terç situat més al sud, on hi ha el nucli 
urbà i els creixements en urbanitzacions de baixa densitat nascudes durant les dècades dels anys 1960 
i 70. També és on es situen les activitats industrials, les zones de conreu i explotacions ramaderes. 

 

 
Ortofotomapa emplaçament. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 

1.2.3- L’emplaçament 

Els edificis de l’Església parroquial de Sant Pere de Vilamajor i de la Torre-Campanar es troben damunt 
d’un turonet on hi conflueixen el carrer de l’Església, el carrer Brugueres, el carrer Ripoll, el carrer Dalia 
i l’avinguda Quatre Camins, conformant així l’actual plaça de l’Església. 

Aquest punt més alt de la plaça de l’Església està delimitat per la seva topografia i per uns murs que la 
salven, aquests són els límits de l’antiga sagrera pertanyent a l’antiga Església i Campanar romànics.  

La Torre quadrada exempta, situada a sud-est del temple parroquial, a la dreta de la façana. És 
emplaçada a la part alta de la població, a 305 m d’altitud sobre el nivell del mar.  

                                                        
1 ADB, fons de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, capsa 130, capbreus. Llibre de comptes de Martí Gual de 
Vilarrasa, notari i beneficiat de les esglésies de Vilamajor i de Campins. 
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Cadastre e:1/1500. Font: Seu electrònica del Cadastre 
 

1.3.- Propietat 
La propietat del monument és la Parròquia de Sant Pere de Vilamajor del Bisbat de Terrassa. 
 
Actualment, existeix un conveni per una cessió de l’ús compartit de la Torre Roja a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor per un període de 20 anys (des del 2010 fins el 2030), prorrogables. Dit conveni 
es va signar el 3 de maig de 2011 per l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
Sr. Josep M. Llesuy Suñol, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, i Mn. Joan Josep Recasens Juárez, 
en nom i representació de la Parròquia de Sant Pere de Vilamajor del Bisbat de Terrassa. (S’adjunta a 
l’apartat Annexos) 
 

1.4.- Situació urbanística 
Planejament vigent:  
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament en data 22/09/2011, i publicat el 
16/02/2012. 
L’emplaçament es troba en sòl urbà, amb la qualificació urbanística de Clau 11- Conservació (Església i 
Torre), Espai lliure de conservació (Plaça) 
 
No queda afectat pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, 
aprovat definitivament en data 11/12/2008, i publicat el 30/01/2009, encara que bona part del municipi 
resta dins l’àmbit protegit pel Parc del Montseny.  
 

1.5.- Grau de protecció 
La Torre Roja o Campanar de Sant Pere de Vilamajor, també conegut com La Força, està declarat com 
a Bé Cultural de Interès Nacional en categoria de Monument Històric amb número de registre: BCIN-
MH-1530. BIC-R-I-51-5674, per la disposició addicional 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, on es declaren de Interès Nacional els castells de Catalunya pel Decret del 
22/04/1949. BOE 05/05/1949. 

1.6.- Dades històriques, documentals, constructives i tipològiques 2 
 

Extretes del document, “Estudi històric i constructiu sobre l’Església i el campanar, o Torre Roja, de 
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)”, redactat per l’historiador de l’SPAL, David Galí, i per la 
doctora en historia de l’art, Raquel Lacuesta, Cap de la Secció Tècnica d'Investigació, Catalogació i 
Difusió de l’SPAL, com a part dels Plans directors de cadascun d’aquests elements portats a terme pel 
mateix Servei. 
 
 

1.6.1- Antecedents 
 
En un principi, la recerca havia de basar-se en la recopilació i l’anàlisi crítica de la bibliografia, les 
fotografies antigues i la planimetria existents al respecte. Fou aleshores que es va comprovar que 
aquesta bibliografia generava uns dubtes sobre l’antigor i l’origen del campanar exempt i la seva relació 
amb els temples que hi ha hagut al lloc de la “Força” o nucli originari de Sant Pere de Vilamajor. Per 
aquest motiu la recerca es va adreçar a revisar els documents de primera mà dipositats a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona, Arxiu de la Catedral de Barcelona, Arxiu Històric de Protocols Notarials de 
Barcelona, Arxiu Municipal Fidel Fita d’Arenys de Mar i Arxiu de la Corona d’Aragó. 
 
Fruit de la recerca, les hipòtesis bibliogràfiques i planimètriques inicials (aquestes plasmades en 3D i 
exhibides en la sala d’exposicions municipal de la Mongia) han hagut de ser replantejades en part i la 
tesi que es defensa des de l’SPAL estan recollides en aquest estudi. 
 

 
 
Hipòtesi de la formació del nucli urbà de la “Força” de Sant Pere de Vilamajor. L’església medieval se 
situa fora del primer recinte murat d’un castell-palau, al qual pertany una torre de defensa esdevinguda, 
segons la hipòtesi, campanar. Dibuix: “Torre mestra castral”, d’Higini Herrero, Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor, 2013. Fet a partir de la interpretació del Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor, Mn. 
Josep Poch i Josep Maria Garcia. 

                                                        
2 Extretes de l'Estudi històric i constructiu sobre l'església i el campanar, o Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor 
(Vallès Oriental), redactat per David Galí, historiador de l'SPAL, i Raquel Lacuesta, cap de la Secció Tècnica 
d'Investigació, Catalogació i Difusió de l'SPAL, el gener de 2014. Aquest estudi fou redactat com a part dels plans 
directors de cadascun d’aquests elements portats a terme pel mateix Servei.   
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El nucli urbà de la “Força”, amb l’església parroquial renaixentista-barroca i el campanar medieval 
exempt. Dibuix: “De torre castral a campanar”, d’Higini Herrero. Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
2013. Fet a partir de la interpretació del Centre d’Estudis de Sant Pere de Vilamajor, Mn. Josep Poch i 
Josep Maria Garcia. La tesi de l’SPAL és que l’església altmedieval va ocupar el mateix lloc que 
l’actual, si bé l’orientació era est-oest i les dimensions molt petites, i que la torre campanar no va ser 
construïda específicament com a torre de defensa del castell, per bé que va compartir les funcions 
religioses amb les civils i militars. 
 
 

1.6.2- Historiografia de Sant Pere de Vilamajor. Estat de la qüestió 
 
Segons la teoria defensada el 1921 per mossèn Josep Corominas i reblada el 1932 per mossèn 
Santiago Escudero, ambdós rectors de Sant Pere de Vilamajor, l'església comenzó a edificarse en 
1557. El material es cal y piedra; en su mayor parte de "La Força", Castillo y residencia de los Condes 
de Barcelona y mas tarde de los Reyes de la Corona de Aragón [...]. Hay campanario que es la 
antiquísima torre de homenaje de dicho castillo. A partir d'aquí, Escudero, que va promoure una 
intervenció al campanar a l'inici de la dècada de 1930, considerava que “el nostre esplèndit campanar 
fou la Torre del Homenatje del castell que els Comtes de Barcelona tenien en aquest poble.” 
 
El 1938, l'enginyer industrial Antoni Gallardo i Garriga (Barcelona, 1889-1942), aficionat a 
l'excursionisme, la música, l'arqueologia i la fotografia, apuntava que:  
"El campanar és una interessant torre de 25 metres d'alçada tinguda com a resta de la torre de 
l'homenatge del castell comtal. Aquesta opinió és molt versemblant i probable; a la part que dóna a 
l'antic cementiri hi havia una mènsula del segle XV, que delatava que aquell havia estat unit a altres 
habitacions, la qual cosa fa possible la suposició d'haver estat construcció civil; el trobar-se 
completament aïllat del temple i de data molt anterior, demostren un grau d'utilitat confessat pels 
renovadors, els quals respectaren la construcció. La gruixària dels murs inferiors (1,6 metres), per 
l'interior dels quals s'obre l'escala de gastadíssims graons, semblen respondre a un fi més militar que 
religiós. 
En aquest campanar es noten tres èpoques ben definides. La primitiva obra romànica acaba damunt 
del pis, obert a quatre vents, amb sengles finestres bipartides de factura molt arcaica i mènsules d'una 
peça amb els capitells que demostren ésser aprofitades d'edificis més antics, potser pre-romànics. Per 
damunt d'aquestes obertures corre una cornisa d'arquets llombards enfondits, exemple únic, i una tira 

de dents d'engranatge, molt semblants als de l'absis de Sant Vicenç de Besalú, del segle XII. Aquí devia 
acabar la part corresponent de la primitiva torre civil. El pis de les campanes sembla aixecat a finals del 
segle XIII o començaments del xiv, amb finestres bipartides. Finalment al segle XVIII, per encabir les 
campanes grosses s'obriren les finestres nord i sud, es feu la nova cornisa i l'acabament actual; fou 
restaurat pel rector Jaume Escudero, el 1929, amb molt d'encert. La campana de les hores, d'un to 
magnífic, és feta per I. Pallés a finals del segle XVIII. N'hi ha una altra de grossa i dues de petites, més 
modernes [...]. [El palau comtal] sembla fora de dubtes que ocuparia el lloc de l'actual església, que si 
bé no és un lloc massa adient per a bastir-hi una fortalesa, sí que ho era per a un palau de repòs. 
Corroboren aquesta suposició el nom de La Força, donat al conjunt urbà del voltant de l'església, la 
torre campanar actual i el basament d'una altra torre circular a una vintena de metres de la façana de 
l'església".  
 

 
L'església i el campanar, que presideixen la “Força” de Vilamajor (Arxiu SCCM-SPAL, foto Gabriel i Roig, 1913) 
 
 
El punt discordant el va aportar l'apotecari de Cardedeu Tomàs Balvey i Bas (1865-1954), que el 1922 
va publicar un article a La Vanguardia sobre el palau comtal de Vilamajor, on expressava que:  
 
Este pueblo fue Vilamajor (actualmente San Antonio y San Pedro) que, como expresa su etimología, 
era, en aquel entonces la "villa de mayor" importancia de la comarca, debido, tal vez, ha haber sido 
residencia de un pretor romano cuya fortaleza –"La Forsa" que tomó por sobrenombre la población– 
convirtióse después en morada temporal de los condes [...]. No están acordes los vecinos del pueblo al 
señalar la verdadera situación que ocupó el mentado palacio, pues mientras unos fijan al lado de la 
iglesia de San Pedro, donde han conseguido ver cimientos de una torre de forma circular, otros dicen 
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se hallaba en la casa Gol de la Torre, donde se conserva un basamento de edificio antiguo, con sillares 
de piedra, que, al parecer de don F. de Segarra, son de construcción romana. 
 
Malgrat tot, de la lectura i transcripció acurada d'alguns documents manuscrits feta en el present estudi 
es desprèn una versió diferent sobre la situació exacta de l'església actual i del campanar respecte als 
suposats palau o castell de Vilamajor, o a unes dependències del castell. Una altra qüestió és si el 
campanar, en el cas que no hagués estat en origen torre de l'homenatge, hagués pogut tenir ús militar 
(de segur que sí), de la mateixa manera que en va tenir de civil. Com avanç, aportarem un paràgraf de 
la llicència donada pel bisbe de Barcelona Dimas Loris el dia 2 de maig de 1581 per a la construcció de 
la nova església de Vilamajor, força esclaridor al respecte:  
 
Dictam ecclesiam parrochialem longiorem et latiorem in loco in quo dicta ecclesiam parrochialem 
vetusta est constructa construeri et edifficare sub eiusdem invocatio sancti petri et partem cementerii 
eiusdem ecclesia vetusta contigui ei solum in quo ad amplitudinem dicte nove ecclesia esset 
necessarium capere ei partem cementerii pro edifficatione dicte nove ecclesia occupatam in alia parte 
condecente extendere et ampliare solum quod in quo dicta nova ecclesia edifficabitur. [...] In parte dicti 
cementerii dicte ecclesia parrochialis vetusta in dicta parte cementerii novitur construenda transferre et 
mutande et edifficatum capud dicte ecclesie nove et altare sanctum sacramentum eum illo qua de 
reverentio et honore remutare et transferre missas et divina officia celebrare fontes baptismales et 
altaria dicte ecclesia parrochialis vetusta in dicto capite eiusdem ecclesia nove fabricande mutari. Et 
factis dictam ecclesiam parrochialem vetustam dirruere lapidesque eiusdem in fundamento vel in alia 
parte ediffici dicte ecclesie nove ponere. 
 
En resum, el bisbe donava permís per aixecar una nova església perquè l'existent era vella, antiga i de 
poca capacitat per a la multitud de gent que assistia als oficis i també per altres causes que va 
esmentar el bisbe predecessor, Martín Martínez del Villar (bisbe de Barcelona, 1573-1575), en una 
visita pastoral. En aquella mateixa visita es va manar que es bastís un nou temple en el lloc del vell i 
també ocupant una part del cementiri, on s'havia de construir l'absis, al qual es traslladaria el Santíssim 
Sagrament des de l'església antiga per celebrar els primers oficis. També va ordenar que es derruís 
l'església vella fins als fonaments i que les pedres s'aprofitessin per construir la nova. D'aquesta 
manera, l'absis de la nova església va orientar-se a nord i la construcció de la nau principal va avançar 
cap a sud, on hi havia el temple antic, orientat de forma canònica, de llevant a ponent, i situat a tocar 
del campanar, que romania exempt. L'emplaçament de l'antic temple respecte al nou es confirma per 
una notícia del 29 d'octubre de 1668, quan es van pagar 10 sous "a Pau Riba per bon compte dels 
jornals ha treballat en arrancar los fonaments de la Iglesia vella des del portal de la Iglesia [nova] fins al 
campanar".  
 

 
Interpretació de la ubicació de l’església vella de Sant Pere de Vilamajor respecte a la nova, a partir de les dades 
documentals. L’església vella va mantenir l’ús fins a ben completada l’església nova, de la qual durant un temps 
va fer la funció de vestíbul d’accés. Interpretació: DGF i RLC. SPAL, 2013.   
 
 

1.6.3- La vil.la major, el palau dels comtes de Barcelona, el castell i la sagrera de Vilamajor 
 
El primer testimoni material d'ocupació humana del lloc de Vilamajor és un relleu d'una figura de la 
deessa Artemis (Diana per als romans) trobat al mas de Can Canal de Vilamajor el 1987, denominat 
popularment com "la nena" i que data d’època iberoromana (segles II-I aC). En la toponímia de força 
municipis del Vallès Oriental es troba el sufix villa, que n'indica l'origen romà, com ara Villa Parietes 
(Parets), Villa Kampinus (Campins) i Villa Maior, o Villa Magore. En el territori de Vilamajor, a més, hi 
havia altres vil·les, com la Villa Goma; Alfou; la Villa Rara, o Rasa (Vila-Rasa); la Villa Riffa (Rifà); la 
Villa Cannas  (Canyes) i Villa Brucarias (Brugueres). A l'època medieval, les dues primeres van  
esdevenir, respectivament, el nucli de població de Vilanova o Sant Antoni de Vilamajor i la parròquia de 
Sant Julià d'Alfou; a la vil·la Rifà es va fundar l'església de Sant Jaume el 1098, i les altres vil·les van 
convertir-se en masos.   
 
Segons Mercè Aventin, és possible que l'origen i prevalença de la vil·la major sobre les de l'entorn es 
trobés en el fet que es tractaria d'una propietat de l'Estat, la més gran en extensió de la rodalia. El 30 
d'octubre de l'any 941, quan el comte de Barcelona i de Girona Sunyer I va comprar terres, cases, 
vinyes i boscos al Vallès sota el terme de Vil·la Rifa, aquest terme afrontava amb els de Villa Brucarias, 
de Villa Maiore i de Cardedeu. Així, a l'inici de l'època altmedieval el territori de Vilamajor estava format 
pels diferents termes de les antigues vil·les; no sabem, si, com defensa Aventin, amb la Major al 
capdavant.  
 
Sempre seguint Aventin, a l'Antiguitat tardana, amb l'arrelament del cristianisme, es deurien construir 
oratoris prop de les vil·les i a la Major n'hi podia haver hagut un, precedent de l'església primigènia de 
Sant Pere. Aquest santuari podria datar-se del segle ix, com ho indica una làpida d'un prevere 
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anomenat Orila, que va morir l'any 872 a l'edat de 90 anys i que es trobava encastada a la façana de 
l'església actual.  
 
Entre els segles X i XII, els comtes de Barcelona van aplegar sota domini feudal bona part de la 
contrada de Vilamajor, tant a títol públic com privat. A més de la compra efectuada l'any 941, consta 
que quan la comtessa Ermessenda va jurar fidelitat al seu nét Ramon Berenguer I pel comtat de 
Barcelona, entre el 1057 i el 1058, va exceptuar-ne l'alou, o possessió particular, que tenia a Vilamajor. 
En l'inventari dels béns del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, feta el 25 de febrer de l'any 1151 
davant l'església de Sant Pere i jurada per quatre batlles reials, consta que a Vilamajor i en tots els 
seus termes tenia drets sobre 82 masos que li satisfeien rendes, la meitat del delme, una farga, quatre 
albergues i una gran dominicatura, o propietat, dita Vilagoma, segurament la mateixa que va reservar-
se Ermessenda. També hi tenien un palau, o residència campestre, que està documentat el 17 de maig 
de 1079, quan, en morir el comte Ramon Berenguer I, va ser repartit entre els seus successors, els dos 
comtes bessons, Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II. Es va dividir Vila Maior cum suis terminis 
et pertinentiis et cum quarta parte ecclesie Sancti Petri de Vila Maior et cum statica [dret d'estada del 
comte al palau] de ipso palatio quem ibi est.  
 
Es discuteix la data de naixement de l'infant Ramon, el futur Alfons I d'Aragó, fill de Ramon Berenguer 
IV, comte de Barcelona, i de Peronella d'Aragó, entre els anys 1152, 1154 o bé 1157, i que podria 
haver estat al palau de Vilamajor o a Osca. Es conserven uns comptes de despeses de Vilamajor, 
datats entre el juny de 1156 i l'abril de 1157, on es mencionen regals de la reina a la dida anomenada 
Loreta, per la qual cosa, almenys, sí que es pot afirmar que va ser criat al terme de Vilamajor en 
aquelles dates. D'altra banda, en aquesta època també consta una intervenció al palau, ja que la 
setmana del 3 de novembre de 1156 hi havia uns "mecelemos [sarraïns] qui la cambra pintavan”.  
 
Per un document de l'any 1281, el palau de Vilamajor pot situar-se a Vilanova, indret on els comtes de 
Barcelona tenien una propietat particular almenys des del 1151. En la primera data, el prevere i notari 
públic de Vilamajor Guilem Berau va fer un capbreu de les rendes reials a la parròquia de Vilamajor, de 
Santa Susanna i la rodalia. Entre altres tinences s'esmenta les de Pelegrí de Vilanova, home sota 
jurisdicció reial, que té feixes de terra i cases a Vilanova. Una de les feixes es trobava més enllà de la 
riera de Vallserena, davant les “cases” o la “domus” del palau de Vilanova, ultra rieriam ante domos 
palacii de Villanova. Una “vila nova” que té l'origen en un nucli de cases que s’havia anat consolidant a 
partir del 9 de setembre de 1209, quan el rei Pere I va donar privilegi de franqueses als seus habitants 
presents i futurs.   
 
Si, com veiem, el palau de Vilamajor –de Vilanova– està documentat des del segle XI, no passa el 
mateix amb el castell de Vilamajor, del qual no es troben gaires referències expresses en la 
documentació escrita i, a més, de dos segles més tard. El 4 de setembre de 1219 n'era batlle Pere 
Grony, en nom de Jaume I i del regent de la Corona d'Aragó en la seva minoria d'edat, Nunyo Sans, 
comte de Rosselló i Cerdanya (petrus grunni tenens castri de villamaioris pro parte Domini Regis et 
Domini Nuno). En la carta de població de la vila de Cardedeu, atorgada per Jaume I el 1272, s'esmenta 
el termino castri Villemajoris, on es trobava aquella població. Finalment, el 1281, es menciona que el 
mas Ferses, alou de l'església de Sant Pere de Vilamajor, i com tots els habitants propers, està sota la 
protecció i defensa del castell de Vilamajor. I també que el dit mas dóna 12 diners al rei o batlle per la 
guarda del castell el dia de Nadal i que el guardià o persona responsable pot sortir o deixar la guarda 
quan li calgui. En aquesta mateixa darrera data, es manifesta que els homes que viuen a la sagrera, 
que és alou de Sant Pere de Vilamajor, facin cavalcada –és a dir, s’incorporin  a les expedicions 
armades de saqueig– com els homes del rei a Vilamajor. També se cita que en Pere Francesc, home 
sota jurisdicció de l'església, té una farga intus mura sacrarie villamayor, dins una sagrera protegida per 
murs i senyorejada per l'estament eclesiàstic, que a finals de la baixa edat mitjana serà qualificada i 
denominada com a “força”.  
 
D'aquestes notícies es desprèn que a Vilamajor convivien dues senyories, la reial i l'eclesiàstica, amb 
les seves respectives seus jurisdiccionals, el castell i la sagrera murada de l'església de Sant Pere, i 
que hi havia un palau privatiu dels comtes de Barcelona a l’antiga Vilagoma, un lloc relativament distant 

de la parròquia de Sant Pere. Es fa difícil saber si el castell i la sagrera eren veïns o compartien indret, 
però ens inclinem a pensar que estaven l’un al costat de l’altre, amb una separació de la sagrera 
possiblement mitjançant un mur, però alhora encabit tot en un únic recinte murat, o en tot cas, una sèrie 
de murs concèntrics que es van anar construint en etapes diferents. Sí que queda demostrat que 
l'església actual no ocupa el solar de cap dependència castral, sinó el de l'antiga església parroquial i el 
d’una part del cementiri de la sagrera, cosa que fa que ens replantegem la hipòtesi inicial.  
 
De diferents documents escrits es dedueix que en l'època altmedieval l'estament eclesiàstic i el civil 
compartien seu al turó: un àmbit protegit de les bandositats nobiliàries feudals, l'establiment del qual 
hauria nascut d'un pacte entre l'Església i els comtes de Barcelona, que van posar-lo sota protecció 
seva fins a convertir-se en nucli de poblament consolidat a l'època baixmedieval; el 1392 el rei Joan I 
va donar la categoria de "carrer" de Barcelona a Vilamajor, o sia, que tingués els mateixos privilegis.  
 
Si bé l'Església va tenir com a seu el temple parroquial i la sagrera murada, no està tan clar quina era la 
seu representativa de l'estament comtal. Segons la bibliografia, la torre campanar hauria d’haver fet les 
funcions d’aquest establiment, i fins i tot s’hi vol apreciar un canvi d’aparell en la fàbrica de la torre a 
partir del primer pis. Creiem, però, que la fàbrica del campanar és totalment homogènia i que va ser 
concebut eminentment per a ús religiós, però, com tants d’altres, va compatibilitzar aquest ús amb el 
civil i el militar (en aquest cas, esporàdicament o per raó d'alguna guerra, o com a lloc de guaita).  
 
Potser l’element distintiu del poder comtal és la torre albarrana de planta circular que estava situada 
alguns metres a llevant de l'església, distant uns metres de la sagrera i de la qual es conserva la base, 
tot i que se'n desconeix la cronologia. Els resultats d'una excavació arqueològica podrien desvetllar la 
qüestió. Aquesta torre albarrana, que vigilava el portal d’accés a la vila, probablement estaria 
flanquejada per la muralla, de la qual formaria part constructiva, com és habitual i propi de la funció 
d’aquest tipus de torre.  
 
Sí que està documentat que en la sagrera –que sembla definir-se en sentit ampli, tot incorporant la 
resta de construccions de la fortificació– hi havia la cort del batlle reial i que hi tenia jurisdicció civil i 
criminal. Aquell àmbit murat també va ser anomenat “cellera” (sinònim de sagrera, emprat a les terres 
gironines) el 1412. Dos anys abans, el 1410, es documentava la  "força de Vilamaior" amb el seu vall o 
fossat, del qual s'estava fent l'obra del mur, o reparant-lo. El dia 2 de març del mateix any, Pere Aulina, 
saig –funcionari de justícia– de Vilamajor, anunciava que "ara hoyats de part de batla del senyor Rey 
que tot hom qui tallás naguns [alguns] magranés del vall de força de vilamaior e totas cabras e bestiar 
qui entrás ni pasturás que pagaria X solidos de bant los quals fassan los V solidos del honrat batla e los 
altras V solidos de la obra del mur de la dita força".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 10 

Fotografia aèria de la Força, on es marca la situació hipotètica de les muralles de diferents recintes, segons Higini 
Herrero, tècnic historiador local, que va determinar-les pel gruix d'algunes parets de cases, de 90 cm. 
 
 

1.6.4- Els orígens de l'església, del campanar i de la “força” de Vilamajor 
 
Les primeres notícies sobre l'església de Sant Pere de Vilamajor són indirectes. La primera és aquella 
làpida del prevere Orila, del 872, i la segona un políptic de pergamí escrit per les dues bandes, en 
l'anvers a mitjan segle x i en el revers entre 1052 i 1076. En la primera banda del políptic, el prevere 
Ervigi enumera les donacions fetes a l'església de Sant Pere el dia de la consagració, que podria situar-
se entorn l'any 930; Ervigi és mencionat com a “successor” perquè segurament era el rector següent al 
que va viure la consagració. Un acte que coincidiria amb l'època de repoblació del Vallès durant les 
dècades posteriors a l'any 897, quan va morir Guifré el Pelós a Barcelona en la lluita contra els sarraïns 
de Lleida. Al revers consten els censos en espècie que es pagaven a l'església i s'hi esmenta que hi 
havia una canònica o grup de clergues fent vida en comú. 
 
A l'inici del tercer quart del segle XI es van produir dues donacions a Sant Pere de Vilamajor, que 
indiquen intervencions al temple. El 1065, Bonfill Seniofred va llegar una unça d'or amb destinació a 
una creu i, el 1076, Ermengol Samarell donava un vas d'argent i forment per a la pintura d'aquella 
església: ad picturam de eiusdem ecclesie. El més probable és que aleshores s'ampliés la vella 
església preromànica seguint l'arquitectura romànica llombarda, i es construís el campanar exempt del 
costat de migdia.  
 
En la fundació de l'església i campanar romànics hi va tenir relació el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer I. Recordem que el 1079 Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II van rebre d'ell la quarta 
part de l'església, o més aviat de les seves rendes. Però, a més, el 25 de gener de l'any 1108, el seu 
nét, Ramon Berenguer III, va donar les capellanies –capelles o beneficis fundats per alguna persona 
privada o oficial per atendre el seu servei– que tenia en el bisbat de Barcelona pel seu avi a la catedral 
de Barcelona i al bisbe Ramon. Es tractava de les capellanies de les esglésies de Sant Pere de 

Vilamajor, de Santa Maria de Caldes, de Sant Pere de Terrassa, de Sant Miquel d'Olèrdola, de Font-
Rubí, de Sant Pere de Castellet, de Santa Maria de Piera i de totes les seves sufragànies. Des d'aquell 
moment, el temple de Vilamajor serà servit per dos beneficiats, coneguts com hebdomadaris o domers, 
perquè alternaven el servei pastoral per setmanes.   
 
De la sagrera de Vilamajor (sacraria villemaioris) se'n té notícia l'any 1266, quan l'església hi confirma 
l'establiment d'algunes cases, i el seu origen deu trobar-se dos segles enrere, com la majoria de 
sagreres catalanes. Es tractava d'un espai de trenta passes al voltant d'una església sota protecció i 
immunitat eclesiàstica, definit en el concili Toletanum XII, del 681. Va ser el germen de creació de 
nuclis de població en bastir-s’hi construccions per emmagatzemar i custodiar les collites dels pagesos 
de l'entorn davant les violències feudals. A Catalunya se'n documenten les primeres durant el segon 
terç del segle XI, quan es van produir les assemblees de Pau i treva promogudes per l'Església i que 
prohibien els actes violents arreu durant un període de temps; la primera va tenir lloc a Toluges 
(Rosselló), el 1027, amb l'assistència del bisbe Oliba de Vic. D'aquesta època es coneixen les sagreres 
de Santa Eulàlia de Vilapicina, 1034; de Sant Andreu del Palomar, 1035; de Sant Salvador de Polinyà, 
amb un vall o fossat, 1060, i de Santa Eulàlia de Cruïlles, voltada de parets, 1062. Tot i que el concili de 
Vic de l'any 1033 va exceptuar de protecció les capelles castrals, es van donar alguns casos, en els 
quals, primer, es va construir un temple, i després, es va aprofitar els límits de l'àmbit de la sagrera per 
emmurallar-la i formar una vila o una fortalesa, com deuria succeir a Vilamajor. Al primer cas responen 
els exemples de la sagrera de Centelles, a Osona, i, al segon, les sagreres de Sant Joan de 
Vilademuls, al Pla de l'Estany, i de Santa Eulàlia de Cruïlles, al Baix Empordà).  
 
Respecte a la “força” de Vilamajor, des del segle XV fins a inicis del XVII hi ha notícies que la citen amb 
aquest nom, tot i tractant-se de la mateixa sagrera. Estava presidida per l'església, poblada per cases 
(esmentades el 1488 i el 1491) amb una placeta (1491), i envoltada de muralles i valls, amb almenys 
un portal.  
 
Segons Poch, el terratrèmol que va afectar la contrada el dia 25 de maig de 1448 va malmetre el castell 
de Vilamajor i també causà desperfectes a l'església (el veí castell de Llinars del Vallès va quedar ben 
desgavellat). No hi ha notícia que la “força” de Vilamajor quedés afectada, però d'alguns documents del  
segle XVII es desprèn que aleshores el recinte emmurallat anava perdent l'ús militar. Amb tot, el 1639, 
el consell general de la vila aprovava una despesa de 24 lliures, 18 sous i 6 diners per fortificar 
l'església (algunes persones s'hi van manifestar en contra i, finalment, no es va fortificar); d’altra banda, 
el 1675 es desmuntava la torre albarrana rodona de la muralla fins al terraplè per aprofitar la pedra en 
la construcció d'una nova sagristia al costat de llevant del presbiteri. 
 
El lloc vulgarment dit el portal del mur de la parròquia de Vilamajor (in loco vulgo dicto lo portal del mur 
dicta parroquia ville maioris) es documenta el dia 10 de març de 1595, quan s'hi va convocar els homes 
de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor a so de campanes; estava situat just a l'accés tradicional a la 
vila pel carrer de Brugueres, a la part nord-occidental, on hi ha l'antiga casa consistorial, que podria 
tenir origen en el portal i que està situada al costat de les restes de la torre albarrana. En un capbreu de 
la rectoria de Vilamajor fet entre 1612 i 1613 s'esmenta la muralla de Vilamajor i "lo vall de dita 
parròquia" com afrontacions d'una terra i d'una casa que tenia Francesc Torrella, i també que la part 
nord-occidental de l'actual església antigament havia estat ocupada per cases. Aquella peça de terra es 
trobava prop de la muralla i afrontava amb el vall per llevant i tramuntana. Per la seva banda, la casa 
llindava "a llevant part ab la iglesia de dita parrochia olim [antigament] empero en las casa de ... [sic] 
vidal [...] a mitxdia ab lo camí publich que allí passa olim empero la casa dels graners [...] a tremuntana 
ab la muralla de Vilamajor".   
 
Segurament, l'anomenada casa dels graners devia ser la Mongia, edifici situat al costat de ponent de 
l'església, on vivia un monjo, que entre els segles XIX i XX va servir d'escola i presó; després del 1939 
l’edifici va ser enderrocat i en el solar s'hi va construir el nou edifici de Punt d'informació del Parc 
Natural del Montseny. La figura del monjo, beneficiari de la candela de Sant Miquel, es documenta el 
1233, havia de residir prop de l'església i s'encarregava del servei de la parròquia. S'ocupava de 
celebrar deu misses l'any, tocar o fer tocar campanes en cas de tempesta, tocar diàriament les tres 
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oracions o obrir i tancar l'església, i també administrar béns i cobrar grans en espècie. Des de temps 
immemorial vivia en aquella casa.  
 
 

1.6.5- Dades històriques i constructives del campanar  
 
Les primeres cites als usos religiós i civil del campanar daten del tombant del segle XV al XVI. Respecte 
al primer, el dia 1 de juliol de 1491, Martí Gual de Vilarrasa, notari i beneficiat de les esglésies de 
Vilamajor i de Campins, va pactar el pagament de 9 florins l'any amb Pere Pons Gual "per a tocar los 
senys", o campanes. Pel que fa a l'ús civil, principalment, es destaquen tres funcions, la de "rapicament 
de senys" per tal de convocar el consell general de la vila (es documenta el 1500), la de “tocar el 
temps” (potser es refereix a les hores), i "a temporal", per avisar la població de les inclemències 
metereològiques (1598 i 1607). La funció horària era assumida per la campana de la banda nord del 
cos superior, i la de mal temps per una altra anomenada del temporal o dels Apòstols, dedicada a sant 
Pere i sant Pau i col·locada a l'obertura contrària a l'anterior.  
 
Des de la seva construcció, al segle XI, fins al segle XVII, no s’han trobat notícies sobre intervencions 
efectuades al campanar. Les primeres coincideixen amb l'època de les obres de construcció del temple 
de Vilamajor. El 1605 va pagar-se al mestre Lleonart Planell 4 lliures "per adobar lo campanar" i, quinze 
anys més tard,1 lliura i 18 sous "a nen soler per ensostrar lo campanar", per bastir el pis del cos 
superior de campanes, per al qual va utilitzar 12 posts de fusta. L'escala de caragol  es documenta el 
1621, quan es paga 1 lliura per 6 quintars de guix (245 quilos) per "adob del caragol del campanar". 
També n'hi devia haver una de fusta, segurament per ascendir a la part superior de la torre, atès que el 
1625 es va emprar un pal de pi per adobar l'escala del campanar. Després, el 1640, el mestre Jaume 
Junqueres adobà la volta del campanar. 
 
El 1654 consta que el mestre de cases Antoni Brumugues va "tapar los ventanals del campanar", tot i 
que no s'especifica quins, però, almenys, seria el geminat de la banda oest del primer cos d'obertures. 
Entre 1655 i 1669 es va obrir un pas cobert entre l'escala del cor i el campanar, per tal de facilitar 
l'accés entre els dos edificis i no haver de sortir fora. En algunes fotografies de principis del segle xx 
encara s'observa el cos que allotjava el pas de comunicació, que va ser desmuntat a la dècada de 
1930, però en l'actualitat no en queda rastre. El 1655 el mestre Junqueres va encarregar-se d'obrir la 
porta a l'escala del cor, que donava a l'exterior, i el fuster Joan Cucurella hi va posar la fusteria; un any 
després es comprava una corda per tocar les campanes des de l'escala del cor. El 1669, el mestre de 
cases Josep Otzet va esmerçar nou jornals “en muntar [aixecar] la paret de la porta del campanar y fery 
la volta grassa [volta feta amb pedra i morter] y cubrir lo comunidor ab teula seca per remiendo fins que 
si muden las bigas y se desfassa lo cubert a modo de terrat que no pot tenir la aygua”. Tot seguit, 
aquella volta grassa va ser protegida amb una coberta de teules, prestades per Jaume Vila.  
 
Durant els anys en què es va bastir el pas cobert, es van realitzar altres millores al campanar. El 21 de 
desembre de 1658 es van pagar 15 lliures "a Juan Bosch y Salvi Bosch courers de Vich per mans de 
fer la campana petita beneida sots patrocini de santa Cecilia la qual es de pes de 3 quintars 2 roves 16 
lliures [151 quilos] feuse en Collsabadell [veïnat de Llinars del Vallès]". Dos anys més tard, el mestre 
Pol va cobrar 1 lliura i 14 sous "per fer la escala del campanar", possiblement una de desapareguda 
que devia comunicar els dos pisos d'obertures del cloquer. 
 

 
L'església i el campanar amb el pas cobert de comunicació entre ambdós i les obertures ponentines tapiades 
(Arxiu SCCM-SPAL, foto Juandó Alegret, inici segle XX) 
 
L'any 1663 el mestre Junqueres va reparar la campana dels apòstols i va “obrir la finestra y ohido 
[oïdor] de dita campana que era molt estreta”, a l'obertura sud del cos de campanes. Hi va treballar del 
25 d'octubre al matí de Tots Sants, “a raó 14 sous per jornal per esser la feina perillosa”, cobrant-ne, en 
total, 5 lliures i 6 sous.  El mateix mestre, el 1668 feu bastides i “lo pla del rellotge”, un pis a l'interior per 
allotjar-lo, tot i que va ser canviat de lloc el 1773, quan el mestre Domingo Casanovas va fer un "quarto 
del relotge" al cos superior de campanes i l'hi col·locà; probablement aleshores es va paredar l'obertura 
geminada de la banda oest d'aquell pis, contigua al quarto. Sis anys després es va "picar lo piló del 
relotge" i se n'adobà la maquinària. El 1669 es van pagar 16 sous "a Pere Canal per dos bigas de roure 
per fer uns permodols dintre del campanar per tenir fusta del monument". 
 
Durant l'època del Renaixement i del Barroc, la part superior d’alguns antics campanars romànics va 
ser modificada per poder-hi col·locar noves campanes de major grandària (modificant les finestres 
geminades i, de pas, refegint la coberta), reformes que generalment van coincidir amb altres 
intervencions al temple. D’entre els exemples existents, es poden destacar alguns de la comarca 
d’Osona, com ara el campanar de l’església de Sant Vicenç de Malla (finals del XII), situat damunt 
l’extrem ponentí  de la coberta, que va ser transformat el 1644. Aleshores es van eixamplar les finestres 
geminades, convertint-les en d’arc rodó, i es va construir una nova coberta a quatre aigües, amb 
estructura de fusta revestida de teules vidriades. Al de Sant Julià Sassorba (1091), li va succeir el 
mateix que al de Malla entre els segles XVI i XVII. També la coberta és moderna, feta amb obra, fustam 
tradicional i lloses, amb falsa volta piramidal igual que la del campanar de Coaner. En el campanar de 
tres pisos de Sant Jaume de Viladrover (església datada del 1131), van ser eliminades les finestres 
romàniques de les façanes est i oest de l’últim pis i substituïdes per finestres d’un sol arc de mig punt i 
més elevades entre els segles XVII i XVIII. A Santa Eulàlia de Timoneda (segle XI), el tercer pis on se 
situen les campanes, d’època moderna, disposa de quatre finestres adovellades amb arc de mig punt i 
la coberta està constituïda per una falsa volta piramidal, mentre que a Sant Vicenç de Torelló (segle XI) 
al segle XVII va eliminar-se el mainell dels finestrals geminats. Al Bages, a Sant Julià de Coaner 
(1024), entre 1572 i 1604 es van engrandir les dues finestres del campanar per poder-hi encabir 
campanes més grosses.   
 
Entre les darreries del segle XVIII i les del XIX, a Sant Pere de Vilamajor es van beneir tres noves 
campanes: l'anomenada "campana grossa de demunt" el 1776, que tocava les hores i que es trobava al 
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costat nord; la campana de “davall” el 1826, de la banda sud del cos superior, que tocava a temporal, i 
la campana mitjana per dos cops, el 1858 i el 1884, que deuria trobar-se a la banda est.  
 
La campana grossa havia estat beneïda el 27 de maig de 1568 i es va trencar el 1771, quan tocava a 
tempesta. Va ser fosa a Granollers pel courer Jaume Pallés, aprofitant el material de la vella, que 
pesava 14 quintars, 1 arrova i 1 lliura (591,8 quilos). S'hi van afegir deu quintars i comptant la 
disminució del metall a la fosa, de 3 arrovas i 18 lliures, la campana nova va pesar gairebé el doble, 23 
quintars i 1 arrova (964,9 quilos) i va costar 477 lliures, 2 sous i 7 diners. Va ser beneïda pel bisbe de 
Barcelona Gavino de Valladares davant del portal del cementiri el dia 6 de juliol de 1776. Estava 
dedicada al sant Tomàs apòstol i sant Antoni de Pàdua i portava la inscripció Christus vincit, Christus 
Regnat, Christus Imperat, ad omni malo nos defendat. Amen [Crist venç, Crist regna, Crist impera, de 
tot mal ens defensi. Amen]. Els fusters germans Otzerans, van fer el contrapès i van pujar la campana i 
el mestre Domingo Casanovas va "compondrer lo finestral de la campana nova", o sia, que el va 
engrandir, tal i com s'havia fet amb el del costat sud l'any 1663.  
 
El 28 de juny de 1826, el reverent Domènec Torras beneí davant el porxo del portal de l'església la 
campana dita de davall, a l'obertura sud del cos superior, en honor de sant Pere apòstol i santa Rosa, 
on hi havia la següent inscripció: Sancte Petre ora pro nobis. A fulgore et tempestate libera nos Domine 
[Sant Pere, ora per nosaltres. Senyor, allibereu-nos del llamp i la tempesta]. La campana mitjana es va 
trencar el 1809 tocant a morts i el courer barceloní Isidre Pallés en va fondre una de nova el 1858. Vint-
i-sis anys després, el 1884, el mateix Pallés va fondre-la de nou i pesava 19 quintars, 2 arroves i 10 
lliures (809,7 quilos). 
 
Entre 1868 i 1895 es van encarregar diferents adobs i obres al campanar: "fer adobar la campana 
grossa que estaba a punt de caurer per haberseli trencat l'ànima ó sia la clavia del mitx y algunas 
abrasaderas; per recompondrer moltas vegadas lo rellotge del campanar, la escala del caragol de idem 
y fer fer una cag. o sia una comuna en la entrada del mateix". A més, el 1887 es va aixecar el mausoleu 
de la família Soler de Vilarrasa al peu de la façana sud del campanar, a tocar de la porta del cementiri. 
Joan de Soler Gavarrell Ram Desplanell i de Vallescar va dedicar-lo a la seva esposa difunta, Maria 
dels Dolors de Viala de Carvallo Llopis i de Miró. Segons consta en el Llibre particular parroquial, els 
Soler s'havien enterrat al peu del campanar des d'abans de l'any 1250.3   
 
El 26 de juny de 1881 membres de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, embrió del 
Centre Excursionista de Catalunya, van visitar Vilamajor i mencionaren el següent del campanar: 
 
"Pujant l'escalonada costa que porta á l'iglesia, á mes de gosarse del paisatje, las vellas casas de 
portals rodons y teuladas á duas vessants, y lo rónech campanar, donan al conjunt un aspecte molt 
pintoresch. Devant de l'iglesia hi ha un curt nombre de ninxos y al costat esquer del reixat que dona 
ingrés al pati-cementiri hi ha una vella creu de pedra ab un escut y una molt borrada inscripció. A ma 
dreta s'alsa lo campanar, y si be la calitat de la pedra y lo emblanquinat li privan en cert modo lo 
caracter de velluria, no obstant, aquesta s'endevina desseguida. Sa forma es quadrada y respira 
fermesa: presenta dos ordres de finestrals de fortíssims archs cintrats, sostinguts alguns per columnas 
aparelladas, ab impostas bárbarament travalladas. A mes la ratlla, que á modo de cenefa, divideix los 
dos pisos, es formada per uns arquets y un senzill adorno format de puntas de serra que corra demunt 
de dits arquets, rematant per fi  en una serie de marlets. Lo conjunt es altament típich y primitiu. Mes 
puja de punt aquest carácter, penetrant en son interior pera arrivar fins al lloch de las campanas. Los 
trams de l'escala, ab baixos portals, las finestretas com á sageteras, los ennegrits sillars son d'un gran 
efecte. La vista que desde allí se desplega es ensisadora, dantli molt color lo soperb Montseny que tot 
ho domina".4 
 
A les darreries dels estius dels anys 1928 i 1932, mossèn Santiago Escudero va propiciar algunes 
reformes al campanar, de les quals va deixar constància escrita al Llibre particular parroquial. Explicava 

                                                        
3 ADB, fons de la parròquia de Sant Pere de Vilamajor, llibre particular parroquial; llibre de l'obra (1727-1866).  
4 "Excursió a Sant Pere de Vilamajor lo dia 26 de juny de 1881". L'Excursionista, I. Barcelona, 1881, p. 657, 658. 

que l'excessiu calor de l'estiu de 1928 va fer ressecar la fusta de la campana mitjana, es van haver de 
cargolar els cargols i llavors es va trencar l'ànima de ferro, per la qual cosa Pere Llobera Sagrera, fill 
del poble, va donar diners perquè s'arreglés. Aquest mateix "no s'acontentá en pagar l'arranjament de 
la campana sino també l'arreglo de la solera del campanar que era de necessitat absoluta doncs estaba 
tan malament que'l campaner quan plovia es mullaba en el campanar; tot plegat li costá 500 pts. Donat 
el que parlem del arreglo de la solera del campanar com a dato curiós dec fer constar que sobre dita 
solera hi havia un vertader camp de julivert i també plantats 4 arbres de mes de 2 metres d'alçada, 2 
oliveres i 2 lladoners”. Les oliveres es trasplantaren al camp de baix de la rectoria; una d'elles es morí 
al cap de poc. 
 

 
El campanar abans de la intervenció de 1928-1932 promoguda per mossèn Escudero. (Arxiu SCCM-SPAL, foto 
Antoni Gallardo, finals dècada de 1920, probablement en el curs d’aquestes obres) 
 
Pel setembre de 1932 el rector narrava que "el nostre esplendit campanar fou la Torre del Homenatje 
del castell que els Comptes de Barcelona tenien en aquest poble. Al ésser utilitzada aquesta torre per a 
campanar fou precís fer una volta per a poguer tocar las campanas i per ço varen tapiar els ventanals 
romanichs del pis anterior a les campanes, crim artístic que es pot dispensar en aquell temps; era 
doncs precis destapiar els ventanals i treurer el reboçat de tota la torre per a que lluïs la seva primitiva 
formosura". El repicat es va endur  els dos rellotges de sol que hi havia en la façana sud del campanar, 
per damunt del panteó dels Solers. Aleshores, la torre, d'aspecte blanquinós per la capa protectora que 
la revestia, va esdevenir roja, pel color de la pedra arenisca, tambe anomenada del Figaró, amb la qual 
es va bastir. Aquesta obra va ser pagada amb 3.000 pessetes que va donar Pedro J. de Vallescar, a 
canvi de nou pergamins que li va donar Escudero.  
 
Tot i que no s'expliqui en el relat de mossèn Escudero, segurament en la seva època va substituir-se 
l'antiga escala de cargol del campanar per l'actual, a la catalana i encastada a les parets interiors. 
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També es va eliminar el cos del pas de comunicació entre el campanar i l'escala del cor i va canviar-se 
el paviment de fusta del cos superior per un de rajols, suportat per una volta d'on es va penjar la 
campana de quarts. 
 
El 20 de juliol de 1936 uns joves de Granollers van fer caure les campanes al campaner Joan Sauqué 
(o Sauquer), tot i que es van salvar les dues horàries gràcies a l'acció de Pompeu Fabra, que estava 
amagat a Can Cortés i va convèncer els revolucionaris de salvar-les per la seva funció civil. El 1988, 
arran de la restauració de l'església engegada per mossèn Josep Poch entre 1986 i 1999, es van 
beneir les noves campanes del cos superior del cloquer en substitució de les sostretes el 1936: l'Anna 
(a l'obertura sud i apadrinada per l'antic campaner Josep Sauquer, de Cal Ferrer), la Laia (al costat sud 
de l'obertura est i sufragada per Caixa Laietana en el seu 150 aniversari) i la Maria (al costat nord de 
l'obertura est i apadrinada pels nens de l'escola de Vilamajor). La campana Maria va substituir l'antiga 
campana de quarts, anomenada “Marieta”, per no harmonitzar amb l'antiga campana de les hores, i es 
va traslladar a l'edifici de la Mongia, on s'exposa al públic. Pesa 120 quilos, fa 56 cm d'alçada i  54 de 
diametre i toca la nota fa. Aleshores, l'Ajuntament va costejar el nou mecanisme electrònic del rellotge 
per al repic de campanes i la il·luminació del campanar.5 
 
 

1.6.6- Dades tipològiques  
 
El campanar consta d’un cos basamental de dos pisos i d’un coronament amb dos pisos més. És 
cobert amb un terrat i es corona amb una cornisa de perfil esglaonat aconseguit amb quatre filades de 
maó, damunt la qual s’aixeca una barana de merlets triangulars esglaonats, fets també amb obra vista. 
És d'estil llombard, força sobri, ja que no té lesenes ni gaires elements decoratius. Presenta la línia 
d'imposta que separa el cos basamental del pis superior formada per arcuacions cegues i dents de 
serra. El cos basamental es massís, tan sols s’obre alguna espitllera en el seu recorregut. El pis tercer 
presenta finestres geminades a cada cara de la torre, el mainell dels quals es corona amb capitells 
mensuliformes decorats amb motius geomètrics (permòdols esglaonats a nord, cercles concèntrics a 
est, un pal vertical a l'oest i una creu de Santa Eulàlia al sud). El pis quart també presenta finestres 
geminades decorades de manera semblant a les cares est i oest, mentre que a les cares de migdia i 
nord hi ha una obertura única, fruit d’una remodelació de les originals geminades per encabir campanes 
grosses.  
 
L’accés al campanar en planta baixa es fa per una porteta d’arc de mig punt situada a la banda nord, i 
els murs de la meitat inferior del cos baix tenen més gruix que la resta (fan 1,60 m), ja que allotgen 
l'escala de pedra que ascendeix fins al segon pis, d'on arrenca una altra escala a la catalana per pujar 
al cos de campanes, que va substituir una de caragol, d'obra, de la qual en resta l'arrencada. En el cos 
baix hi ha algunes espitlleres amb els extrems superior i inferior arrodonits, situades estratègicament 
per tal d'il·luminar els trams de l'escala interior embeguda en el mur, ja que coincideixen amb els seus 
replans d'angle. El primer cos d’obertures allotja la campana de quarts penjada al centre de la volta que 
cobreix l’espai. A continuació, mitjançant una escala de gat, es puja al cos on estan instal·lades la 
campana gran de les hores a la banda nord, dues de mida mitjana a l’est i una altra de gran a la sud. 
Aquest cos superior presenta un paviment de rajols i està cobert per una volta de pedra, on 
s’adverteixen alguns forats de bastida del cindri que es va muntar per bastir-la. 
 

                                                        
5Dades extretes dels plafons exposats a la Mongia de Vilamajor dedicats a les campanes. 

 
Plantes i secció del campanar de Vilamajor. Catalunya romànica. 
 
 
El tipus de campanar de Sant Pere de Vilamajor, amb un cos basamental sense obertures, o amb 
algunes espitlleres, que ocupa la meitat de l'alçada total edificada, té altres exemples en les torres de 
les esglésies de Sant Julià Sassorba, de Gurb (segona meitat del segle XI), de Sant Fructuós de 
Balenyà (any 1083) o de  Santa Maria de Seva (segle XII). Dels mateixos motius que decoren els 
capitells de Vilamajor se'n troben en altres campanars romànics, com ara als de Sant Ponç de Corbera 
(documentat el 1068), de Sant Miquel de Fluvià (primera meitat del segle XII) o l'esmentat de Seva.  
 
Quant a la seva característica de campanar exempt, podem esmentar com a paral·lel la torre campanar 
de la catedral de Vic, en la comarca d’Osona, datat del 1059. Aquesta torre se situava al costat de 
tramuntana del braç nord del transsepte, mentre que el de l’església de Sant Pere de Vilamajor, datat 
en la dècada de 1050 o 1060, se situava al cantó sud de l’absis. Tots dos són de planta quadrada; el de 
Vic té sis pisos d’alçada (els dos inferiors formen el basament) repartits en vuit nivells, i el de Vilamajor, 
quatre (dos integrats al cos basamental i els altres dos, de campanes). 
 
Segons Josep Puig i Cadafalch, el precedent més directe dels campanars romànics llombards catalans 
prové d’Itàlia (el campanile), i especialment del Piamont. També Ravenna presenta uns casos 
comparables a Sant Pere de Vilamajor amb els campanars exempts de les esglésies de Sant Apolinar 
Nuovo i de Sant Apolinar in Classe, de cronologia anterior i de forma cilíndrica. De prismàtics amb 
planta quadrada exempts, a Ravenna mateix trobem el campanar de l’església de Sant Francesc.6    

                                                        
6 PUIG Y CADAFALCH, J.; FALGUERA Y SIVILLA, A. DE; GODAY Y CASALS, J. L’arquitectura romànica a Catalunya. Vol. II: 
del segle IX a l’XI. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1983 (reedició), p. 389-392.    
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Església i campanar de Sant Fruitós de Balenyà (Osona) (any 1083). Catalunya romànica. 
 

 
Església i campanar de Sant Julià Sassorba (Gurb, Osona). Segona meitat s. XI. Catalunya romànica.  
 
 

 
Campanar de l’església de Santa Maria de Seva (Osona). S. XII. Catalunya romànica. 
 

 
Campanar de la catedral de Vic (Osona) (any 1059). Catalunya romànica. 
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1.7.- Anàlisi material  

1.7.1.-  Descripció general 
La Torre-Campanar de Sant Pere de Vilamajor és exempta de l’actual Església parroquial, està situada 
a la dreta de la seva façana, separada 1,5 m de l’extrem sud-est de la mateixa, i en el punt elevat que 
configura la plaça de l’església. 

L’anomenada Torre Roja és el que resta dempeus del conjunt que conformava amb la primitiva 
església romànica. 

1.7.2.-  Estudi geomètrico-formal 
L’aspecte exterior de la Torre Roja, nom popular que li ha valgut per la seva característica pedra 
sorrenca de construcció, pedra del Figaró, és una imponent torre romànica que data del segle XI, d’uns 
25 m d'alçada, i una planta quadrada d’aproximadament 6 m de costat.  
 
En tota la seva alçada està construïda amb carreus ben treballats i en filades linealment disposades, 
marcant les cantonades de trava, i emmarcant els forats, com són: la porta d’accés, les espitlleres i les 
finestres geminades, totes d’arc de mig punt. La construcció s’observa contínua, pel que es corrobora, 
contrastant les notícies històriques, que va ser aixecada tot d’una.  
 
Consta d’un cos basamental de dos pisos (planta accés i primera), d’un coronament amb dos pisos 
més (planta segona i tercera) i és cobert amb un terrat transitable (planta coberta). És d'estil llombard, 
presenta una línia d'imposta formada per arcuacions cegues i dents de serra que separa la planta 
segona de la planta tercera.  
 
El cos basamental és massís, tan sols s’obre alguna espitllera en el seu recorregut.  
El coronament és obert, amb finestres geminades d’arcs de mig punt. Està compost per la planta 
segona, que presenta en les cares cardinals de la Torre-Campanar finestres geminades, amb el mainell 
de cadascuna coronat amb capitells mensuliformes decorats amb diferents motius geomètrics 
(permòdols esglaonats a nord, una creu de Santa Eulàlia al sud, cercles concèntrics a est i un pal 
vertical a l'oest). I per la planta tercera, que presenta finestres geminades, semblants a les cares est i 
oest a las de la planta inferior, malgrat s’observa que la de la cara est ha sofert modificacions, 
massissant el mainell que resta embegut en l’obra de fàbrica (no tenim notícies històriques de la 
modificació); mentre que, a les cares nord i sud hi ha una obertura única, fruit d’una remodelació de les 
originals geminades per encabir campanes grosses. La línia d'imposta decorada que separa la planta 
segona de la tercera, permet un canvi de pla en façana, continuant en forma de pilastres les 
cantonades de la torre i retirant el pla de façana uns 11 cm. 
 
La planta coberta, és un terrat transitable de rajoles ceràmiques, té dos pendents amb sortida a façana 
sud mitjançant dos sobreeixidors que sobresurten uns 80 cm, s’accedeix a través d’un badalot. Està 
coronada amb una cornisa de perfil esglaonat de quatre filades de maó, damunt la qual s’aixeca una 
barana de merlets triangulars esglaonats, fets també amb obra vista. L’acabat d’obra de carreus en les 
pilastres es remata fins la cornisa de maó, en canvi s’observa un acabat de fàbrica irregular en la 
trobada de la resta de façana retirada fins dit remat de cornisa. 
 
Les obres d’obertura dels arcs de la planta superior (planta tercera) a banda nord i sud per tal 
d’enquibir les campanes de més grandària executades amb pedra granítica, i la cornisa i remat de 
merlets esglaonats executats amb fàbrica de maó manual de la planta coberta; aquestes i altres obres 
interiors van ser executades al segle XVII. 
 
A l’interior de la Torre Roja s’accedeix per una porta d’arc de mig punt, formada per dovelles ben 
disposades, situada a la façana nord. Un cop dins (planta accés), accedim a través d’un passadís 
format per una volta de canó de mig punt de pedra de 2,88 m d’alçada, i immediatament s’obre un 
espai de doble alçada al mig de la torre, format per una volta de canó rebaixada de pedra de 6,26 m 
d’alçada. Aquest espai queda emmarcat pels murs de 1,60 m de gruix, que allotgen les escales de 

pedra que ascendeixen en tres tramades fins al següent pis (planta primera). Els murs interiors tenen 
les petjades dels recolzaments de la bastida de fusta de quan es va construir al segle XI, també hi ha 
dues finestres en espitllera als paraments de la banda est i oest. La volta de canó rebaixada té un forat 
rectangular de dimensions 94 x 69 cm, aquest servia per permetre pujar i baixar els contrapesos de la 
maquinària del rellotge del toc de campanes situada a dues plantes superiors, i també, té altres forats 
del cindri de construcció de la mateixa. A les escales de pedra, amb alguns graons força desgastats, 
s’accedeixen per una porta, de les mateixes característiques que la de l’entrada, situada a la banda 
oest del passadís de volta, cal esmentar que a cada replà intermedi de l’escala hi ha situada 
estratègicament una espitllera per tal d'il·luminar els trams de l'escala interior embeguda en el mur. 
A la planta primera, s’accedeix per una porta, de les mateixes característiques que la de l’entrada, des 
de l’últim replà de l’escala intramurs a altre espai de doble alçada situat al mig de la torre, format per 
una volta de canó de mig punt de pedra de 6,32 m d’alçada i construïda en sentit contrari a la de la 
planta accés. Aquest espai queda envaït visualment per una escala de volta a la catalana ceràmica que 
puja en sis tramades a la planta tercera, que va substituir una escala de cargol feta d'obra, de la qual 
en resten els tres primers graons d'arrencada. Els murs interiors també tenen les petjades dels 
recolzaments de bastida, i hi ha una finestra en espitllera al parament de la banda sud que il·lumina 
l’espai. La volta de canó de mig punt repeteix el forat rectangular per permetre pujar i baixar els 
contrapesos de la maquinària del rellotge, encara que tapiat pel paviment de la planta superior i reforçat 
amb uns perfils metàl·lics, també, té emmarcat en pedra el perfil rodó de l’antic pas de l’escala de 
cargol que queda interromput per la volta a la catalana del darrer tram d’escala. 
La planta segona, li correspon al primer cos d’obertures, les quals es repeteixen en els quatre punts 
cardinals. Està format per finestres geminades d’arcs de mig punt, cada una d’elles està conformada 
per un mainell que el composen dues columnes en estil dòric coronades amb un capitell mensuliforme 
decorat per la banda exterior amb diferents motius geomètrics, interiorment són tots similars. A una 
alçada de 90 cm a cada finestra interiorment hi ha instal·lades unes baranes simples de ferro forjat. 
Està coberta per una volta de canó rebaixada de doble gruix de ceràmica de 2,86 m d’alçada, on a la 
cantonada nord-oest hi ha practicat un forat per tal d’accedir a la planta superior (planta tercera) 
col·locant una escala de gat. 
La planta tercera, presenta finestres geminades, semblants a les de la planta inferior, a les cares est i 
oest, no obstant, la de la banda est se li ha massissant el mainell que resta embegut en l’obra de 
fàbrica; mentre que, a les cares nord i sud hi ha una obertura única, fruit d’una remodelació de les 
originals per encabir campanes grosses, i emmarcades amb pedra granítica. L’espai està cobert per 
una volta bufada de pedra de 5,60 m d’alçada, a la que se li ha practicat un forat quadrat de 50 cm per 
tal d’accedir al terrat (planta coberta), també té les petjades d’altres forats corresponents a la bastida 
del cindri de construcció. 
A l’última planta (planta coberta), és com anteriorment s’ha descrit, i s’accedeix a través del forat 
practicat a la volta i cobert per un petit badalot. 
 
1.7.3.-  Resum quantitatiu 
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1.7.4.-  Estudi físic-constructiu   

Sistema constructiu 

Estructures 

Estructures verticals 

La Torre Roja es va construir el segle XI, es tracta d’una imponent torre romànica d’uns 25 m d'alçada i 
una planta quadrada d’aproximadament 6 m de costat, la qual cosa representa una proporció 
d’esveltesa d’1 a 4, estable. Estructuralment, es comporta com un edifici de construcció tradicional, en 
el sentit que els elements de l’estructura principal estan dissenyats per treballar únicament a 
compressió. 
 
El sistema constructiu vertical és de murs de càrrega, travats entre ells, i realitzats amb carreus ben 
treballats amb pedra sorrenca, pedra del Figaró. Es desconeix la composició interna del mur, caldria 
verificar-ho amb unes cales, podria ser que la secció complerta del mur sigui del mateix material de 
revestiment o si, en contraposició, existeix un reblert de pedra i morter (maçoneria) com a nucli 
conformador del mur. 
El gruix dels murs va canviant segons l’alçada i el desenvolupament interior de la torre. Així, en la 
planta accés i primera els murs són d’uns 1,60 m de gruix, encara que a la part on hi ha l’escala 
intramurs es divideix aproximadament en: 56 cm mur exterior + 54 cm escala intramurs + 56 cm mur 
exterior. En la planta segona els murs són d’uns 1,30 m de gruix. I en la planta tercera els murs 
corresponen a uns 1,10 m de gruix. Aquest gruixària de murs atorga a la torre una estabilitat 
contundent. 
Tant pel que fa a la seva estructura com als elements decoratius més significatius: línia d’imposta, refós 
de les finestres geminades, emmarcament d’arcs, estan executats amb la mateixa pedra. Malgrat això, 
la planta coberta s’ha rematat amb cornisa i merlets d’obra de fàbrica de maó manual. 
 
L’aixecament topogràfic, fet mitjançant sistemes de topografia digital, ens dóna la informació que la 
torre-campanar està desplomada uns 7 cm a sud i uns 4 cm a est. 
 

Estructures horitzontals 

Tots els elements horitzontals o forjats interiors estan realitzats amb voltes de pedra, construcció de 
l’estil romànic. No obstant, es suposa que algun, com el sostre de la planta segona, hagués estat 
construït amb bigues de fusta, i un cop malmès aquest el van substituir amb l’actual volta rebaixada de 
maó. 
La volta de canó de la planta accés i de la planta primera, ambdues estan executades amb pedra ben 
disposada a la part còncava, i cadascuna està desenvolupada en sentit contrari per tal que la part 
basamental de la torre quedés ben lligada també a través dels seus elements horitzontals. 
Com anteriorment s’ha explicat, la planta primera resta coberta amb una volta rebaixada de maó que es 
pressuposa executada al 1932. Caldria efectuar una cala per tal de poder obtenir dades de la fisonomia 
i elements constructius de la mateixa, atès que podria internament gaudir d’un sistema de bigues 
metàl·liques per les notícies que tenim, entre el 1986 i 1999 penjava al centre de la volta la campana de 
quarts, anomenada “Marieta”, i que es va traslladar a l’edifici de la Mongia, on s’exposa actualment al 
públic; una volta de maó no se li pressuposa pugui suportar puntualment el pes d’una campana 
d’aquestes característiques. El resultat de la cala ens determinarà, conjuntament amb la realització d’un 
estudi estructural, la resistència portant de la mateixa, atès que en tenim els nostres dubtes. 
La volta bufada de la planta tercera, està executada amb pedra i morter (maçoneria) i de manera tosca, 
atès que en parts es superposa sobre els arcs ben conformats de les obertures.   
 

Escales 

Les primeres escales, de planta accés a la planta primera, es desenvolupen intramurs, en tres 
tramades, amb alguns graons força desgastats executats amb pedra calcària.  

Les següents escales, que es pressuposen construïdes en les reformes del 1932, es desenvolupen en 
sis tramades seguint el perímetre interior de la planta primera fins arribar a la planta segona, i són  de 
volta a la catalana ceràmica. Aquesta escala va substituir una de cargol d'obra, de la qual en resten els 
tres primers graons d'arrencada. 
La resta d’accessos a les plantes superiors, planta tercera i coberta, es realitzen a través dels forats 
realitzats a tal efecte a les voltes mitjançant una escala de gat. 
 

Altres estructures 

Cal fer esment en aquest apartat als murs d’obra vista que coronen el campanar a modus de merlets. 
Aquests i la cornisa de remat de la planta coberta, també feta de maó manual, són estructures que no 
són d’origen, malgrat no podem situar-les històricament. Ambdues, estan en estat inestable. 
 

Tancaments (tancaments verticals i tancaments practicables) 

Tancament amb porta des de l’exterior a l’interior (pl. accés) 

L’accés a l’interior de la Torre Roja s’efectua a través d’una porta d’arc de mig punt, formada per 
dovelles ben disposades, situada a la façana nord. Actualment, té de tancament practicable una porta 
de fusta folrada per la cara exterior amb planxa metàl·lica pintada de marró. Aquesta recolza les seves 
frontisses sobre la polleguera originària de pedra. 

Tancament  

L’accés a les escales de pedra d’intramurs s’efectua a través d’una porta d’arc de mig punt, de les 
mateixes característiques que la de l’entrada, situada a la banda oest.  
Un cop a la planta superior, planta primera, des del replà de les escales de pedra d’intramurs, també 
s’accedeix a l’espai de dita planta a través d’altra porta d’arc de mig punt, de les mateixes 
característiques que la de l’entrada. 
 

Altres tancaments i proteccions 

A la planta segona, cada finestra geminada d’arcs de mig punt, que es repeteixen als quatre punts 
cardinals, disposa d’una barana de 90 cm d’alçada col·locada a la banda interior. Són baranes de ferro 
forjat formades per un passamà rectangular, també disposat al mig en vertical i que pel mig 
horitzontalment el travessa un rodó. El passamà resta encastat a ambdós brancals, on l’oxidació 
d’aquests ha propiciat el trencament i caiguda de trossos de pedra. 
 

Materials d’acabat 

Paviments 

El paviment de la planta accés no es pot definir sense una cala prèvia, actualment hi ha un munt de 
terra.  
La planta primera, amb una neteja de la brutícia existent, entenem que podríem aclarir el tipus de 
paviment existent, encara que sembla un amalgama de pedra i morter aplanat sobre la volta. 
La resta de paviments, inclòs el del terrat és de rajoles ceràmiques de 15x30 col·locades a trencajunts.  
 
Revestiments 
 
Els paraments interiors no estan revestits, pel que s’aprecien els carreus de pedra del Figaró, la bona 
execució del paredat i el sistema emprat per a la seva construcció, encara visibles els forats on es 
recolzaven els transversals de la bastida a mida que anaven pujant la torre. 
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Instal·lacions 

Electricitat 

L’escomesa de l’interior de la Torre, subministra electricitat al quadre de comandament situat just 
accedint a la torre, penjat al parament d’oest. 
També, hi puja, pel forat rectangular, una precària instal·lació elèctrica que fa funcionar els motors dels 
tocs de campanes amb martell. 
El sistema d’instal·lacions està en desordre, no existeix una concepció global de la necessitat de 
subministrar electricitat fins els diferents espais; són vistes, el cablejat està clavat on interessa als 
paraments i la resta puja conjuntament pel forat rectangular on antigament servia per permetre pujar i 
baixar els contrapesos de la maquinària del rellotge i que comunica les tres primeres plantes; i algunes 
d’elles estan obsoletes, el recobriment del cablejat no compleix. 
 
A l’exterior, quan s’accedeix per la rampa que puja al nivell de la plaça, hi ha una caixa d’enllumenat 
públic. Aquesta té, entre d’altres, un diferencial que controla el subministra d’electricitat a l’escomesa 
de l’interior de la torre i el rellotge que marca el toc de campanes situat a l’interior de la sagristia de 
l’església. 
El traçat surt de la caixa d’enllumenat públic per sota el paviment de la plaça, un ramal entra a la torre i 
deixa vista l’escomesa, i altre ramal segueix per sota el paviment fins arribar a la cantonada sud-est de 
l’església per on puja vista verticalment pel parament el travessa horitzontalment de sud a nord i entra 
fins la sagristia de l’església on està el rellotge que marca els tocs de les campanes. Es desconeix 
exactament el traçat de retorn, des del rellotge fins la torre, però se li pressuposa que és el mateix 
d’accés però a l’inrevés. 
 
Des de la caixa d’enllumenat públic surt una “connexió aèria provisional”, que es recolza al xiprer més 
proper a la torre en la banda est i va fins una caixa de connexions situada al parament est de l’església. 
Aquesta connexió és per subministrar electricitat extra per a realitzar concerts a l’aire lliure (permet 
afegir focus extres a la plaça i quatre endolls de potència per tal de connectar l’equip sonor). 
 

Il·luminació 

A la planta accés, en els replans de l’escala intramurs i a la planta primera, hi ha instal·lades bombetes. 
A la planta segona, hi ha instal·lat un focus que està connectat directament a l’enllumenat públic, per 
tant resta obert quan no hi ha llum natural, igual que els focus que pengen dels pals de 20 m d’alçada a 
modus de fanal i que dirigeixen un llum cap a la torre. 
 

So 

A la planta segona, hi ha instal·lats dos altaveus penjats de les baranes de ferro forjat de les finestres 
de la banda nord i est. La funcionalitat d’aquests és a l’època de Nadal fer sonar Nadales. Aquests 
estan connectats a un equip de música situat a la planta accés, el cablejat passa pel forat rectangular 
on hi penjaven els contrapesos. 
 
 
Campanes 
 
Hi ha quatre campanes: la originaria del 1776 a l’obertura nord, l'Anna a l'obertura sud, la Maria al 
costat nord de l'obertura est, i la Laia al costat sud de l'obertura est. 
Totes les campanes funcionen amb electromartells. Es tracta d’una instal·lació realitzada fa uns 25 
anys. 
 
Dades extretes de l’Ajuntament: Ens informen que les campanes de nord i sud poden bascular, les 
d’est només manualment. Actualment, per previsió en temes de seguretat, totes funcionen 
mecanitzades amb toc de martell. Hi ha una empresa contractada per portar el manteniment anual de 
les campanes, i consideren que les campanes nord i sud sí que podrien bascular sense perill. 

Rellotge 
 
El rellotge és digital i està situat dins la sagristia de l’església. 
 
 

1.7.5.- Aproximació a l’anàlisi de paraments 
Amb les dades històriques i la inspecció ocular dels paraments de la torre, podem distingir una sèrie de 
petjades que establirien unes antigues intervencions i algunes hipòtesi.  
 
Al basament de la façana sud s’observen uns carreus d’un roig més pujat que les del voltant, formant 
uns brancals i sostre a dues aigües. Comparant aquestes traces amb la fotografia històrica de l’apartat 
1.6.2, es corrobora que són les que antigament ocupava el panteó de la família Solers. 
 
Al basament de la façana nord, si s’observa en detall, podem distingir una filada de carreus que 
coincideixen amb els de cantonada en la seva línia inferior, però per tal d’alinear-se en la seva part 
superior s’ha interposat altre pedra d’estretor ¼ que l’anterior. Si fem una simetria, això passa tant al 
cantó esquerra de la façana com al cantó dret. Comparant aquestes traces amb la fotografia històrica 
de l’apartat 1.6.5, on es veu l’alçada que ocupava el pas cobert de comunicació existent entre la torre i 
l’església, es corrobora que aquest és l’encaix de la coberta d’aquest. Per tant, si es continuen aquests 
límits laterals en vertical fins el terra, ens dóna l’ocupació en façana d’aquest antic cos cobert.  
 
Al coronament de les quatres façanes, s’observa que les cantonades de carreus ben treballats pugen 
fins la línia de cornisa de maó, en canvi en la part intermèdia de les pilastres de cantonada es distingeix 
una remunta d’obra de maçoneria. Es suposa que l’acabat del terrat era diferent i que aquesta remunta 
es va realitzar per igualar el nivell i poder recolzar la cornisa i merlets d’obra de fàbrica, en una datació 
que no podem determinar. 
 
Al basament de les quatres façanes, a la part inferior, es distingeix una filada de carreus grossos i ben 
treballats. D’aquests cap dalt els carreus també són ben treballats encara que d’una dimensió una mica 
inferior. D’igual manera passa a les cantonades, on els carreus són iguals que els anteriors, d’aquesta 
filada ben definida cap amunt i cap avall. Malgrat l’esmentat anteriorment, s’observa que les dues 
filades inferiors a aquesta són de carreus poc treballats i sense una disposició cuidada. Es suposa que 
quan van arranjar la plaça de l’església, aproximadament a finals del segle XX, van rebaixar el nivell 
aquestes dues filades irregulars, la qual cosa no sembla que hagi suposat una manca d’estabilitat 
estructural a la torre. 
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1.7.6.- Deficiències i/o lesions  
En els seus prop de 1.000 anys d’història de la torre-campanar, ha estat objecte de diverses  
intervencions datades a partir del segle XVII. 
 
En general es poden diferenciar diferents tipus de lesions: inestabilitat estructural i amb risc de 
despreniment d’elements horitzontals i verticals, eflorescències i material biòtic, baranes oxidades, 
brutícia i instal·lacions obsoletes. 
 
Les diferents deficiències i/o lesions es compondrien de: 
− Risc de despreniment d’elements a la via pública 
− Manca de resistència d’alguns elements estructurals horitzontals que formen els diferents nivells 

interiors o l’accés als mateixos per poder realitzar un nou ús de visita guiada-restringida i de 
manteniment 

− Eflorescències i el material biòtic produït per l’acumulació d’humitat, sobretot pels desaigües 
embossats en coberta 

− Estat de continua oxidació i corrosió de les baranes de ferro forjat de la planta segona 
− Brutícia general a totes les plantes, incrementada pels dipòsits d’excrements d’aus  
− Mal estat general i desordre de les instal·lacions. 

 
Pel que s’ha pogut observar, es podem diferenciar dos tipus de danys i desperfectes que afecten la 
torre-campanar. D’una banda, cal esmentar tots aquells que s’han produït per la falta de manteniment i, 
per l’altra, aquells que manifesten deficiències pròpies de les diferents intervencions realitzades. A 
continuació, farem una descripció dels danys observats seguint l’ordre d’importància dels elements 
afectats. 
 

Inestabilitat i risc de despreniment 
De manera immediata és perillós amb inestabilitat i risc de despreniment:  

− La línia d’imposta que està trencada i fissurada en la seva part superior permetent l’entrada 
d’aigua de pluja i desenvolupant un ràpid procés de degradació 

− La cornisa de maó manual, també trencada i fissurada, desenvolupant un ràpid procés de 
degradació. Alguna peça no hi és, el que ens fa reflexionar que ha caigut. 

− Els merlets d’obra de fàbrica que rematen la planta coberta estan mancats de material d’unió, 
restant inestables. 

 

Deficiències i danys estructurals generals 
Els danys observats que afecten elements estructurals estan situats a la part de coronament (plantes 
segona i tercera). 
 
− A la façana sud a l’alçada de la planta segona, s’observa una esquerda amb trencament dels 

carreus que va des de la línia inferior de l’imposta fins el punt mig de l’arc banda est de la 
finestra geminada. 

− A la façana est a l’alçada de la planta tercera, s’observa una fissura des de l’alçada de mig 
parament superior de l’arc fins el punt mig de l’arc banda sud de la finestra geminada. 

 

 
 
− I a la façana oest s’observen dues esquerdes: una a l’alçada de la planta segona que va des de la 

línia inferior de l’imposta fins el punt mig de l’arc banda nord de la finestra geminada, gira per la 
part inferior de la volta i trenca pel mig el capitell; i l’altra a la pl. campanes que va des de 
l’alçada de mig parament superior de la finestra fins el punt del mainell. Ambdues travessen la 
fàbrica. 

 

 
 
Les possible causes són: les accions i forces horitzontals que actuen sobre l’element. Moviments 
sísmics i/o vibracions pròpies introduïdes pel toc de les campanes. 
En concret, l’esquerda del capitell, es produïda a més perquè ¼ del capitell ha caigut, per tant no 
reparteix les forces verticals als pilars i per la existència de ferro oxidat com a armat entre els arcs i el 
capitell a modus de mainell. 
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− També, s’ha observat esquerdes i despreniments en l’element estructural horitzontal sostre de la 
planta segona. La possible causa pot ser la mala execució de la volta. Caldria valorar un cop 
estudiada, si es manté o es procedeix al seu desmuntatge, i es substitueix per altre forjat. 

 
Degradació d’elements constructius 

Degradació dels carreus que conformen zones horitzontals i alguns puntualment en l’obra que 
conforma els paraments de façana. Les zones horitzontals són més propenses a l’acumulació d’aigua 
de pluja, i la característica pedra sorrenca del Figaró, que és porosa, n’absorbeix l’aigua creant dipòsits 
que es transformen en diferents malalties de la pedra manifestant-se com escrostonament, pèrdua de 
volum i desintegració. 
 

 

 

 
 
Cal fer una anàlisi dels materials afectats per esbrinar les causes i les solucions, per això dins dels 
estudis previs, és necessari realitzar un sobre el material de construcció (pedra de Figaró), estat de 
conservació i propostes d’intervenció de restauració de la pedra.  
 

Eflorescències i material biòtic 
La coberta no desaigua correctament, això es transforma en eflorescències, regalims i dipòsits de 
material biòtic en les zones nodrides constantment per la humitat. Els sobreeixidors de desaigua de la 
coberta no funcionen, donat que les anteriors patologies es veuen just sota el nivell d’aquests, a la 
façana sud, i als laterals d’aquests, on el pendent de la coberta embossa l’aigua, a les cantonades sud-
est i sud-oest. El terrat no ha tingut un manteniment anual, per tal de netejar els desguassos i ha sofert 
diverses intervencions, atès que podem observar diverses capes sobreposades de rajol, pegats de 
ciment pòrtland, etc. 
 
Un cop valorat l’estat i els danys desprès d’inspeccionar la coberta, s’arriba a la conclusió que 
provablement l’originària no era així. 
 

Oxidació d’elements metàl·lics 
L’estat d`oxidació i corrosió de les baranes de ferro forjat de la planta segona, fa que en els 
encastaments amb els brancals de les finestres, el ferro augmenta el volum, esquerda el carreu de 
pedra i acaba trencant-la amb despreniment de trossos; també s’aprecien que s’han anat executant 
algunes reparacions d’aquests encastaments amb ciment  pòrtland. 
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Acumulació de brutícia 
La falta de tancaments fa que les aus, i en especial els coloms, hagin colonitzat els espais de la torre-
campanar, motiu pel qual està tot ple de dipòsits d’excrements d’aus. També els paraments estan plens 
de brutícia, tant a l’exterior (en més baixa mesura) com a l’interior. Aquest fet impedeix que es puguin 
realitzat tasques de neteja i manteniment amb assiduïtat. 
 

Instal·lacions obsoletes 
Electricitat  
Hi ha una instal·lació elèctrica que surt d’una escomesa des del terra just a l’entrada de la torre, va 
directa al quadre de comandament i tota la instal·lació està en desordre, amb el cablejat vist i a més no 
reuneix les condicions de seguretat exigibles. 
El cablejat passa pel forat rectangular per on antigament pujaven i baixaven els contrapesos de la 
maquinària del rellotge i que comunica les tres primeres plantes. 
 
Il·luminació 
El cables que subministren electricitat al porta bombetes són tots vistos, hi ha il·luminació a la planta 
accés, en els replans de l’escala intramurs i a la planta primera. 
A la planta segona, hi ha instal·lat un focus que està connectat directament a l’enllumenat públic, però 
el cable també passa vist.  
Aquest cablejat també passa pel forat rectangular per on antigament pujaven i baixaven els 
contrapesos de la maquinària del rellotge. 
 
Instal·lació toc campanes 
Hi ha una instal·lació elèctrica que permet el funcionament del rellotge i els electromartells de les 
campanes. Malgrat això, no reuneix les condicions de seguretat exigibles a aquest tipus d’instal·lacions. 
La automatització del toc de campanes amb electromartells es va realitzar fa uns vint-i-cinc anys. Com 
a mínim, caldria renovar els elements més antics, netejar les campanes i reparar els jous i els eixos.  
 

Manteniment 
La principal causa dels desperfectes i de l’estat actual del campanar és la falta de manteniment. Aquest 
fet s’agreuja a la planta coberta per la dificultat d’accessibilitat a la mateixa. 
 

Resum de danys i desperfectes més importants 
La Torre Roja és un element arquitectònic projectat i construït de manera unitària. Els danys que pateix 
són l’efecte de les diferents accions al llarg del temps de vida de l’edifici. Aquest procés de degradació 
natural es veu molt agreujat pel la falta de manteniment degut principalment a la impossibilitat de 
realitzar-lo amb unes condicions mínimes de seguretat. 
Els danys estructurals són els propis d’un element arquitectònic dissenyat i construït per treballar 
únicament a compressió i que per diversos motius rep o ha rebut altres forces que l’han desestabilitzat. 
En aquest cas aquestes patologies estan concentrades en la part alta on la coberta acumula aigua i 
l’estructura està més exposada a les inclemències.  
D’altra banda és important i imprescindible millorar les condicions d’accessibilitat a les parts més altes 
per afavorir les tasques de manteniment sense les quals el deteriorament tornarà al poc temps de la 
restauració. També és imprescindible la col·locació de xarxes o altres tipus de tancaments que 
impedeixi l’entrada d’aus. 
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1.8.- Anàlisi sociològica 

1.8.1.-  Estudi dels usos  
De manera primigènia, a la torre se li atorga un ús militar, com a torre fortificada de defensa o de 
guaita, per la seva part més massissa. Probablement, la concepció de la mateixa va ser amb aquesta 
funció, encara que la construcció es va seguir aixecant amb l’atorgament d’un ús eminentment religiós, 
que es va compatibilitzar amb el civil i militar.  
 
Les primeres cites als usos religiós i civil del campanar daten del tombant del segle XV al XVI. Al 1491, 
Martí Gual de Vilarrasa, notari i beneficiat de les esglésies de Vilamajor i de Campins, va pactar el 
pagament "per a tocar los senys", o campanes. Pel que fa a l'ús civil, principalment, es destaquen tres 
funcions: la de "rapicament de senys", per convocar el consell general de la vila, la de “tocar el temps”, 
tocar les hores, i la de "a temporal", per avisar la població de les inclemències meteorològiques. 
 
Així, podem atorgar com a ús històric, el religiós, civil i militar. I com a ús actual, restringit al religiós i 
civil. 
 

Deficiències davant els nous requeriments d’ús 
La proposta de fer visitable la torre-campanar fins la tercera planta implica un canvi d’ús important, i per 
tant, cal revisar tant a nivell funcional com constructiu tots els elements d’acord amb els nous 
requeriments. En aquest sentit cal destacar: 
− Insuficient capacitat de càrrega dels forjats horitzontals. Les estructures horitzontals (forjats que 

formen les diferents plantes o replans de l’escala) estan realitzats per a tenir un ús de 
manteniment i per tant per suportar unes càrregues d’entre 1 i 1,5 kN/m2 la qual cosa vol dir 
que no són aptes per al nou ús que es vol donar al campanar. Si aquest ús és públic, haurien de 
poder suportar una sobrecàrrega de 5kN/m2 d’acord amb la normativa vigent o, en el seu 
defecte, limitar l’aforament. 

− Insuficient amplada de les escales i de la mida dels graons, i altres deficiències respecte a l’actual 
normativa d’ús. En aquest cas, pensem que la substitució total de l’escala de volta a la catalana 
per l’originaria escala de cargol ens soluciona el problema, malgrat aprofitant els tres primers 
graons existents que no compleixen. 

− Alçada de les baranes i de l’ampit de les obertures. L’ampit de les finestres situades per sobre els 
sis metres d’alçada hauran de ser de 110 cm com a mínim, encara que ben justificat i sense 
perill imminent es pot justificar altre solució com la de les baranes existents. 

− Establir les mesures de seguretat de les escales de gat per el manteniment de la coberta. Les 
escales d’accés a la coberta del campanar, malgrat no podran tenir un ús públic, hauran de 
complir unes condicions que garanteixin la seguretat. 

Segons el CTE, les escales haurien de tenir en qualsevol cas una amplada mínima de 0,80 m davant 
dels 0,47 m actuals. La petjada mínima admesa per les actuals normes és de 280 mm i la 
contrapetjada ha d’estar compresa entre els 130 i els 185 mm. Les existents tenen entre 220 i 240 mm 
de petjada i uns 200 mm d’alçada. 

 

1.8.2.-  Estudi de la gestió 
La gestió històrica de la torre, per diferents documents escrits, es dedueix que a l’època altmedieval, 
l'estament eclesiàstic (castell i sagrera murada de l'església de Sant Pere) i el civil (palau privatiu dels 
comtes de Barcelona a l’antiga Vilagoma) compartien seu al turó: un àmbit protegit de les bandositats 
nobiliàries feudals, l'establiment del qual hauria nascut d'un pacte entre l'Església i els comtes de 
Barcelona, que van posar-lo sota protecció seva fins a convertir-se en nucli de poblament consolidat a 
l'època baixmedieval. 
 

El més probable és, que a l'inici del tercer quart del segle XI s'ampliés la vella església preromànica 
seguint l'arquitectura romànica llombarda, i es construís el campanar exempt del costat de migdia.  
 
En la fundació de l'església i campanar romànics hi va tenir relació el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer I. Recordem que el 1079 Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II van rebre d'ell la quarta 
part de les rendes de l'església.  
 
L'any 1108, el seu nét, Ramon Berenguer III, va donar les capellanies (capelles o beneficis fundats per 
alguna persona privada o oficial per atendre el seu servei) que tenia en el bisbat de Barcelona, a la 
catedral de Barcelona i al bisbe Ramon. Es tractava de les capellanies de les esglésies de Sant Pere 
de Vilamajor, d’altres i de totes les seves sufragànies. Des d'aquell moment, el temple de Vilamajor 
serà servit per dos beneficiats, coneguts com hebdomadaris o domers, perquè alternaven el servei 
pastoral per setmanes. 
 
A partir de llavors el bisbat de Barcelona en fa la gestió. Amb la creació del nou bisbat de Terrassa 
canvia de bisbat, amb el recolzament directe de la Parròquia de Sant Pere de Vilamajor. 
 
La gestió actual de la torre, es compartida arran de l’acord de cessió d’ús compartit entre la Parròquia 
de Sant Pere de Vilamajor i l’Ajuntament del municipi. 
 

1.8.3.-  Estudi de les relacions significatives 
El territori de Vilamajor significa per la població un lligam amb la història des de l’època d’origen romà, 
passant pel 1392 quan rei Joan I va donar la categoria de "carrer" de Barcelona a Vilamajor per tal que 
en tingués els mateixos privilegis.  
 
La torre Roja significa, juntament amb les èpoques rellevants de l’assentament, un signe identitari. Els 
veïns reconeixen la torre com a punt de pas de les generacions, esdeveniments, i com a centre 
neuràlgic i fita en el paisatge de la vila, juntament amb l’església. 
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2.- Proposta del Pla Director 

2.1.- Aspectes generals 

Objectius i criteris  
Els objectius globals d’una futura actuació a la torre-campanar de Sant Pere de Vilamajor són els 
següents: 
− Consolidació i reparació dels danys existents 
− Millora de l’accessibilitat i la seguretat per a la visita guiada restringida del monument, fins la 

planta segona 
− Facilitar el manteniment millorant l’accessibilitat del personal encarregat  
− Millorar les condicions:  

Evitar filtracions d’aigua de pluja 
Impermeabilització i desguàs de coberta 
Evitar l’entrada d’aus a través de les obertures 
Actualitzar les instal·lacions 

 
Els criteris generals d’intervenció es basen en el coneixement profund del monument objecte 
d’intervenció a tots els nivells, basats en garantir tres aspectes de la pervivència del monument: la 
seguretat, l’autenticitat i el correcte oferiment al públic. 
 

S’han establert uns criteris per aquest cas que han guiat les decisions de projecte però que es podrien 
veure alterades en el decurs de l’obra en funció de noves dades resultat dels estudis previs o 
necessitats. 

1. Adaptar al màxim el programa funcional a l’edifici existent i als espais disponibles en funció 
d’unes necessitats establertes prèviament. 

2. Respectar totes les fases constructives pròpies de les diferents èpoques i superposicions. Això 
vol dir també conèixer i documentar totes les fases, però sense necessitat de deixar-les totes a 
la vista. 

3. Restaurar “tal i com els hem trobat” tots aquells elements que tinguin un interès històric, artístic i/o 
documental, completant les seves parts si fos necessari i tenim la documentació per fer-ho. 

4. Reproduir aquells elements necessaris per a la restauració ambiental i que, encara que 
desapareguts, s’ha pogut trobar la documentació i les dades suficients com per reproduir-los 
amb fidelitat. 

5. Aplicar sempre que sigui possible els materials i mètodes d’execució tradicionals per a la 
reproducció o interpretació d’elements històrics. 

6. Aplicar sistemes constructius nous i materials actuals per aquells elements de nova construcció 
amb un disseny neutre i capaç d’integrar-se amb facilitat amb els elements preexistents. 

 

Pla d’usos  
El pla d’usos respon a la petició efectuada per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en data 5 de 
juny de 2012 a l’SPAL de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de sol·licitar suport i assessorament 
en la restauració de la Torre Roja, i més concretament, per protegir el patrimoni arquitectònic, per 
permetre l’accés del públic perquè es puguin efectuar visites guiades i per mantenir l’ús de campanar. 
Així proposen una sèrie de mesures i intervencions a efectuar.  
 
Un cop analitzades les necessitats i possibilitats del monument, el present Pla Director proposa, a més 
de l’ús tradicional de campanar que té en l’actualitat, es vol afegir el següent programa: 
− Visita guiada restringida al campanar fins el nivell de la planta segona i mirador. 
− Millorar les condicions d’accés i seguretat per el manteniment de la coberta del campanar i 

d’accés a la planta tercera. 
 

La nova organització dels espais és el resultat de la seva adequació a la voluntat d’organitzar visites 
guiades restringides al públic, i la millora de la seguretat i el manteniment. 
P1- Planta accés: Accés des de la plaça de l’església, explicació i condicions de la visita, documental 
informatiu. 
P2- Planta primera: Explicació de la visita 
P3- Planta segona: Finalització de la visita i mirador 
P4- Planta tercera: Campanes litúrgiques, accés restringit per manteniment, i també al nivell superior 
P5- Planta coberta: Accés exclusiu per manteniment i accés a la coberta 
 

Descripció general de la proposta  
Les actuacions proposades tenen dos objectius bàsics. D’una banda, la consolidació i restauració d’un 
dels edificis més significatius de Sant Pere de Vilamajor. Això vol dir conservar i posar en valor aquells 
elements i valors propis de l’edifici i del seu entorn. D’altra banda, s’ha d’aconseguir uns espais 
adequats per tal de satisfer el programa de necessitats i per tal de fer viable i segura la visita del 
monument, a més d’aconseguir uns accessos segurs pel seu manteniment. 
En primer lloc, s’hauran de fer els treballs necessaris de consolidació per tal de que l’edifici recuperi 
unes acceptables condicions de seguretat i no representi perill per a les persones. En segon lloc, caldrà 
acondiciar-lo per tal que pugui adaptar-se a les noves necessitats i funcions. 
 
L’àmbit d’actuació són els límits físics del monument, amb excepció de les possibles modificacions en 
les escomeses i recorreguts exteriors de les instal·lacions que l’abasteixen. 
 

Consolidació d’elements 
Cal consolidar de manera immediata: 
− La línia d’imposta, realitzant un repàs de totes les superfícies horitzontals i comprovar l’estabilitat 

de les diferents peces de pedra tallada que la composen. Col·locar un remat de planxa de zenc 
plegada amb una certa inclinació pel seu desguàs per tal de garantir l’estanquitat de les 
superfícies horitzontals. 

− La cornisa de maó manual, comprovar l’estabilitat dels diferents maons manuals peces que la 
conformen. Col·locar un remat de planxa de zenc plegada amb una certa inclinació pel seu 
desguàs per tal de garantir l’estanquitat de les superfícies horitzontals. 

− El merlets d’obra de fàbrica que rematen la planta coberta, comprovar l’estabilitat de l’obra de 
fàbrica, amb la possibilitat de tenir que desmuntar zones per la seva recomposició mitjançant 
morter de calç com a material d’unió.  

 

Reforç estructural 
Els danys observats que afecten elements estructurals estan situats a la part de coronament (planta 
segona i tercera). Alguns han estan causats per un comportament estructural deficient davant 
d’algunes de les accions o esforços als que ha estat o està sotmès, que es tradueixen en fissures i 
esquerdes. 
 
Caldrà reparar, substituint els elements constructius danyats o bé realitzant el cosit i reparació amb 
morter de calç de les esquerdes. 
 
En concret, l’esquerda del capitell, prèviament cal realitzar una neteja, passivació i protecció de 
l’armadura vista, per posteriorment reposar la part de capitell a modus de mainell que manca. 
 
També, la volta rebaixada de maó que cobreix la planta segona presenta esquerdes i reparacions 
varies. Caldria efectuar-li una cala per tal de poder obtenir dades de la seva fisonomia i elements 
constructius, que conjuntament amb la realització d’un estudi estructural determinaria la resistència 
portant d’aquesta. Encara que la possible causa pot ser la mala execució de la volta, caldria valorar un 
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cop estudiada, si es manté o es procedeix al seu desmuntatge i es substitueix per un forjat de bigues 
de fusta i taulells, com el que era d’origen. 
 

Tractament d’elements constructius 
La pedra sorrenca del Figaró, que ha quedat del tot vista i desprotegida pel repicat realitzat al 1932, 
pateix diferents malalties, com són: escrostonament, pèrdua de volum i desintegració. Dita patologia es 
concentra en les zones horitzontals i puntualment en els paraments de façana.  
 
Es planteja un estudi previ que analitzi els materials de construcció afectat, per tal d’esbrinar les causes 
i les solucions, estat de conservació i propostes d’intervenció de restauració de la pedra.  
 

Substitució de coberta i desguassos 
Cal que la coberta de l’edifici serveixi per a impedir l’entrada d’aigua i al mateix temps faci el desguàs 
amb facilitat  i no acumuli aigua.  
 
És molt provable, que la coberta originària fos diferent, pel que es planteja realitzar un estudi profund 
de la mateixa. Dit estudi previ es compondrà de l’aixecament de les diverses capes que la composen 
mitjançant control arqueològic, esbrinar com era la seva fisonomia i sistema de desguàs originàries, per 
així, poder determinar el criteri d’intervenció de la mateixa. 
 

Eflorescències i material biòtic 
Es planteja netejar de plantes i herbes els paraments verticals exteriors, i aplicació de tractament amb 
herbicida. Eliminar i arrencar els líquens manualment. I l’extracció de les eflorescències sobre els 
paraments, es planteja  fer mecànicament, amb aplicació d’apòsits de cel·lulosa, protegit amb film de 
polietilè i raspallat posterior amb mitjans manuals. 
 

Tractament d’elements metàl·lics 
Cal tallar i extreure els encastaments de la barana de ferro forjat en els brancals de les finestres de la 
planta segona per tal que no hi hagi trencament de la pedra, i realitzar un tractament de neteja, 
passivació del metall i protecció, per tal que no continuï el procés d’oxidació i corrosió. 
 
Dit tractament, també caldrà aplicar-lo a l’armadura vista del capitell de la obertura de banda oest de la 
planta segona. 
 

Comunicacions verticals 
Pel que respecta a l’interior de l’edifici, la proposta intenta millorar la comunicació vertical però 
mantenint el caràcter propi de l’edifici. Per aquest motiu es manté el caràcter de l’escala intramurs, 
preservant els graons de pedra desgastats, amb el plantejament d’una possible substitució puntual 
d’algun carreu de pedra en els trams on hi ha risc de lliscament continu (s’ha calculat aproximadament 
un 5% del total). 
 
En quant a l’escala de volta a la catalana que envaeix l’espai i dificulta la contemplació del mateix, es 
proposa el seu desmuntatge. Es planteja recuperar els tres primers graons que resten de l’antiga 
escala de cargol i refer la resta de la mateixa amb una nova metàl·lica per tal d’accedir amb seguretat a 
la planta segona.  
 
L’accés als nivells superiors quedarà limitat al personal de manteniment autoritzat. A la planta tercera, 
s’accedirà a través d’una trapa practicada al sostre de la planta segona i amb una escala de gat. I per 
accedir des de la planta tercera a la planta coberta, es proposa la realització d’una escala de gat 
exempta situada a un lateral de la planta que es comunicarà amb un nou nivell, que tindrà un paviment 

de relliga semitransparent on s’arribarà amb una escala recta d’un sol tram fins el forat d’accés a la 
coberta. Aquest forat d’accés estarà protegit per un badalot. 
 

Revestiments interiors 
Es planteja realitzar una neteja sobre las superfícies dels paraments tant interiors com exteriors amb 
projecció de raig d’aire a pressió controlada en sec, per eliminar la brutícia, les taques i les reparacions 
fetes amb morter de ciment pòrtland. 
 
El terra de la planta accés, el qual desconeixem, es planteja realitzar un estudi previ. Aquest consistirà 
en la realització d’unes cales al terra sota control arqueològic. El resultat d’aquest estudi ens 
determinarà el tipus d’intervenció a realitzar: si el deixem vist o realitzem la proposta de cobrir amb 
sorra compactada o altre paviment d’acabat. Dita solució, també es proposa realitzar a la planta 
primera. 
A la planta segona es planteja extreure el paviment existent, i interposar altre ceràmic antilliscant. 
Pel que fa al paviment de la planta tercera, la decisió depèn de si es procedeix al desmuntatge de la 
volta rebaixada o no. 
 

Tancaments 
La porta d’accés serà restaurada i reforçada, guardant les característiques estètiques, per tal que quedi 
del tot integrada en el monument. 
 
Es proposa encaixar uns perfils en tots els forats existents, per tal de col·locar una xarxa anti-coloms de 
polietilè estabilitzat amb inhibidors d’UV, de color negre o beix (depenent del fons per tal que quedi 
integrada), teixida en quadricula de 50x50 mm, muntada sobre cables d’acer inoxidable de 2,5 mm. 
 

Instal·lacions 
Electricitat  
S’ha de fer de nou amb un nou quadre de protecció i comandament situat en un lloc accessible de la 
planta accés. Cal fer uns elements verticals enregistrables per a pas de totes les instal·lacions. D’acord 
amb els criteris del projecte, es planteja conduir el pas d’instal·lacions pel forat existent que travessa la 
torre i en el que antigament pujaven i baixaven els contrapesos de la maquinària del rellotge i que 
comunica les tres primeres plantes, sense necessitat de perforar la volta. 
 
Il·luminació 
Es planteja passar el cablejat en paral·lel a l’electricitat. Aquest element enregistrable pal pas de les 
instal·lacions, també podria ser contenidor de les lluminàries. Deixant així nets els paraments interiors 
de cablejat i lluminàries.  
 
Instal·lació toc campanes 
S’ha de fer una nova instal·lació elèctrica que permeti el funcionament del rellotge i els electromartells 
de les campanes. El pas de les conduccions es planteja realitzar en paral·lel a l’electricitat. 
 
Caldria renovar els electromartells més antics, netejar les campanes i reparar els jous i els eixos.  
 
Parallamps 
S’ha realitzat la fitxa del CTE-DB-SUA-8. “Instal·lació de protecció al llamp”, i es conclou que no és 
obligatòria la instal·lació de protecció contra el llamp, encara que es recomanable la seva instal·lació al 
tractar-se d’un element amb valors patrimonials. (S’adjunta a l’apartat Annexos) 
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Instal·lació de seguretat i contra incendis 
Es proposen mesures de seguretat alternatives per tal de garantir la seguretat. La col·locació 
d’extintors en els llocs estratègics (al costat del accessos i en especial al costat del quadre elèctric). 
També, la instal·lació d’enllumenat integrat d’emergència (segons recorregut de sortida) 
 
 

2.2.- Resum quantitatiu proposta 

 

 

3.- Pla d’etapes 

3.1.- Cronograma dels treballs  
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Barcelona, juliol de 2014 
 
                   
L’arquitecta redactora                 Vist i plau 
 
 
 
 
Olga Correa Sala                                                                               Silvia Martínez Palou 
Arquitecta                                                                                            Cap de la Secció Tècnica de 
                                                                                                               Projectes, Obres i Manteniment 
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0. Plànols cartogràfics 
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1.  Plànols d’estat actual 
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2.  Plànols d’estudi de patologies 
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3.  Plànols de proposta 
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C.- DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 33 

ANNEXOS 
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ANNEX 1 

Documentació fotogràfica 
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ANNEX 2 

Plànols històrics 
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ANNEX 3 

Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona 



  P la Di rector  de la Torre  Roja de Sant  Pere de Vi lamajor  

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

Conveni Bisbat de Terrassa-Ajuntament 
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ANNEX 5 

Proposta d’actuació a la Torre Roja de l’Ajuntament a l’SPAL 
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ANNEX 6 

Fitxa CTE-DB-SUA. Instal·lació de protecció al llamp 
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